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OPLYSNINGER OM FORENINGEN 
 

 
Foreningens navn Grundejerforeningen Langekær 
 

Omfattende Matr.nr. 5a, 5eæ, 5fa samt 21, Ølstykke by, Ølstykke. 
Hjemsted Gl. Ølstykke 
CVR nr. 42 78 96 15 
Regnskabsår 1. januar – 31. december 
 
 
Bestyrelse Anette Holm, formand 
 Michael Work, fungerende kasserer 
 Christian Kirkedal 
 Kit Kjældmand 
 Janne Johansen 
 Carsten Jensen 
 Janni Terkelsen 
 
 
Administrator Administrator Teamet 
 Nørrelundvej 8 B, 1. 
 2730 Herlev 
 
 
Revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 Havneholmen 29 
 1561 København V 
 
 
Pengeinstitut Spar Nord 
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BESTYRELSESPÅTEGNING 
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for Grundejerforeningen 
Langekær. 
 
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis for foreninger som beskrevet 
på side 7-8. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2016. 
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Gl. Ølstykke, den 10/3 2017 
 
 
Bestyrelse 
 
 
______________________ 
Anette Holm 
Formand 
 
 
______________________ _______________________ _______________________ 
Michael Work Christian Kirkedal Janne Johansen 
Fungerende kasserer 
 
 
______________________ _______________________    
Kit Kjældmand Carsten Jensen Janni Terkelsen 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATORERKLÆRING 
 
Som administrator i Grundejerforeningen Langekær skal vi hermed erklære, at vi har forestået 
administrationen af foreningen i regnskabsåret 2016. Ud fra vores administration og føring af bogholderi 
for foreningen er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2016. 
 
 
Herlev, den 10/3 2017 
 
 
Administrator 
 
 
________________________ 
Administrator Teamet 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 
 
Til grundejerne i Grundejerforeningen Langekær 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Langekær for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den 
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 7-8. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og 
den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 7-8. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, 
som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens og administrators ansvar for årsregnskabet 
Foreningens ledelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den 
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 7-8. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om    
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
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omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
 

København, den 10. marts 2017 

 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 
Jens Haugbyrd   Kim K. Sørensen 
Statsautoriseret revisor  Statsautoriseret revisor 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Årsregnskabet for Grundejerforeningen Langekær for 2016 er aflagt på grundlag af dansk 
regnskabspraksis for foreninger som beskrevet på side 7-8. 
 
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabs-
perioden. 
 
Opstillingsformen er ændret i forhold til tidligere år, idet der er foretaget tilpasning til kontoplanen hos 
administrator. Sammenligningstallene er tilpasset. 
 
Årsregnskabet er derudover udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 

Resultatopgørelsen 

Opstillingsform 
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne afspejler foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår. 
 
De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for indeværende år er medtaget for at vise 
afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede de opkrævede kontingenter i 
h.t. budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede 
aktiviteter. 
 
Indtægter 
Kontingentindtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 
 
Omkostninger 
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen og omfatter omkostninger til 
drift af foreningen, herunder renholdelse og vedligeholdelse m.v. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsperioden. 
 
Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender m.v. 
 
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger vedørende banklån m.v. 
 
Resultatdisponering 
Under resultatdisponering indgår bestyrelsens beslutning til disponering af regnskabsperiodens resultat. 
 
 

Balancen 
 
Anlægsaktiver 

Fast ejendom, Skorpionen 73, indregnes og værdiansættes i balancen til et beløb på nul kroner. 
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen indeholder akkumuleret resultat ved årets begyndelse tillagt eller fradraget årets resultat. 
 
Hensættelser 
Hensættelse omfatter indbetalinger til skurfond. 
 
Øvrige gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indbetalte indtægter vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 
 

        

        

   Realiseret  

Budget  
2016  Realiseret 

   2016  

ej 
revideret  2015 

 Note  Kr.  Kr.  Kr. 

        

        

Indtægter        

        

Medlemskontingenter   1.956.604  1.877.000  2.190.000 

Øvrige indtægter   40.000  34.000  0 

           

Indtægter i alt   1.996.604  1.911.000  2.190.000 

        

        

        

Omkostninger        

        

Antennenet og TV udbud 1  393.645  315.000  589.542 

Skorpionen 73 2  12.929  61.000  7.481 

Fællesarealer m.v. 3  2.485.666  2.957.150  495.182 

Administration m.v. 4  103.330  123.900  86.272 

           

Omkostninger i alt   2.995.570  3.457.050  1.178.477 

        

Resultat før finansielle poster   -998.966  -1.546.050  1.011.523 

        

Finansielle indtægter 5    0  947 

Finanisielle omkostninger 6  -87.075  -23.000  -46.233 

           

Nettoresultat, overskud   -1.086.041  -1.569.050  966.237 

        

        

der overføres til overført resultat således:        

Afdrag på lån   481.512  477.000  453.356 

Resterende overskud   -1.567.553  -2.046.050  512.881 

           

I alt   -1.086.041  -1.569.050  966.237 
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BALANCE 31. DECEMBER  
 

     2016  2015 

 Note    Kr.  Kr. 

        

Aktiver        

        

Ejendommen Skorpionen 73     0  0 

          

Anlægsaktiver     0  0 

          
 
 
Tilgodehavender, medlemmer     10.821  10.219 

Periodeafgrænsningsposter     4.792  8.907 

          

Tilgodehavender     15.613  19.126 
        

Likvide beholdninger     991.649  1.021.034 
        

Omsætningsaktiver     1.007.262  1.040.160 

        

Aktiver i alt     1.007.262  1.040.160 

        

        

        

Passiver        

        

Overført resultat     -846.979  239.062 

          

Egenkapital i alt 7    -846.979  239.062 

        

        

Hensættelser 8    0  34.000 

        

        

Danske Bank, lån     0  696.224 

Spar Nord, lån     1.747.330  0 

Skyldige omkostninger 9    76.138  48.063 

Sikkerhedsstillelse     16.000  16.000 

Periodeafgrænsningsposter     0  6.811 

Forudbetalinger, medlemmer     14.773  0 

          

Gældsforpligtelser i alt     1.854.241  767.098 
        
        

Passiver i alt     1.007.262  1.040.160 

        

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10       

Øvrige forpligtelser 11       
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NOTER 
 

   Realiseret  

Budget  
2016 

ej  Realiseret 

   2016  revideret  2015 

 Note  Kr.  Kr.  Kr. 

        

        

Antennenet og TV udbud 1       

        

Copy Dan   157.874  79.000  129.784 

Kabel TV   235.771  236.000  459.758 

           

   393.645  315.000  589.542 

        

        

Skorpionen 73 2       

        

Udvendig vedligeholdelse   -649  0  -9.333 

Indvendig vedligeholdelse   0  25.000  930 

Rengøring   0  8.000  -150 

Elektricitet   7.990  12.000  9.397 

Forsikring   2.973  10.000  2.932 

Skatter og afgifter   2.615  6.000  3.705 

           

   12.929  61.000  7.481 

        

        

Fællesarealer m.v. 3       

        

Maskiner   0  150  0 

Erhvervsforsikring   3.293  25.000  4.310 

Strømforbrug, stibelysning   63.105  90.000  83.455 

Lampe og pærerskift, stibelysning   6.897  10.000  2.913 

Reparation af ledninger, stibelysning   0  10.000  0 

Vedligeholdelse stisystemer   0  10.000  890 

Glatførebekæmpelse   87.925  100.000  58.388 

Grønne områder   321.996  421.500  359.472                  

 
Transp. 483.216 666.650 509.428 
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NOTER 

   Realiseret  

Budget  
2016 

ej  Realiseret 

   2016  revideret  2015 

 Note  Kr.  Kr.  Kr. 

 
Transp. 483.216 666.650 509.428 
 

Legeplads   30.238  28.000  25.754 
Tilbageført afsat skyldigt, 
(legeplads/carport)   0  0  -30.000 

Kloakering   0  2.500  0 

Projekter   1.972.212  2.260.000  -10.000 

           

   2.485.666  2.957.150  495.182 
   0  31.050 

Specifikation vedrørende projekter   
 

    
Asfaltarbejde   1.817.419  1.900.000  0 

Grønne områder   147.445  150.000  0 

Boldmur   7.348  10.000  0 

Tagrender og rep. Af stolper carporte   0  200.000   

Hjemmeside   0  0  -10.000 

           

   1.972.212  2.260.000  -10.000 

        

Administration m.v. 4       

Revisor   12.300  15.000  12.081 

Administrator   44.558  44.000  43.260 

Advokat   0  10.000  -8.000 

Bestyrelsesmøde   1.052  2.000  0 

Bestyrelsesansvarsforsikring   6.740  9.000  6.650 

Forsikringsmægler   2.377  1.500  2.377 

Generalforsamling   8.189  5.000  0 

Beboerarragementer   0  8.000  731 

Kopimaskine   19.006  23.000  20.589 

Kontorhold   165  2.000  1.042 

Hjemmeside, domæne   332  300  322 

Folkeregister m.v.   0  200  0 

Porto m.v.   1.382  300  0 

Gebyrer/PBS   7.229  3.600  7.220 

           

   103.330  123.900  86.272 
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NOTER 

   Realiseret  

Budget  
2016 

ej  Realiseret 

   2016  revideret  2015 

 Note  Kr.  Kr.  Kr. 

 

Finansielle indtægter 5       

        

Renteindtægter, bank   0  0  947 

           

   0  0  947 

        

        

Finanisielle omkostninger 6       

        

Renteudgifter, banklån   87.076  23.000  46.233 

           

   87.076  23.000  46.233 

 
 
 

     2016  2015 

     Kr.  Kr. 

        

Egenkapital 7       

        

Overført resultat primo, heraf opr. 365 t.kr.     239.062  -727.175 

Overført af årets resultat     -1.086.041  966.237 

          

     -846.979  239.062 

        

        

Hensættelser 8       

Vedrørende skurfond, primo     0  40.000 

Indbetalt     0  -6.000 

          

     0  34.000 
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NOTER 

     2016  2015 

 Note    Kr.  Kr. 

 

 

Skyldige omkostninger 9       

Afsat vedr. udskiftning af pærer     3.300  96 

Afsat vedr. revision     12.300  12.081 

Afsat vedr. træfældning og beskæring     53.350  26.394 

Afsat vedr. saltning     7.188  4.313 

Afsat vedr. trælastvarer       4.667 

Afsat vedr. kopipapir       312 

Afsat i øvrigt       200 

          

     76.138  48.063 

        

        

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10       

        

Ingen        

        

        

Øvrige forpligtelser 11       

        

Ingen         
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