Bjerghuse Grundejerforening
Årsregnskab 2020/21

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 17 juli 2021
Dirigent:
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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. maj 2020 30. april 2021 for Bjerghuse Grundejerforening.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Fjand, den xx. juni 2021
Bestyrelsen:

Lars Bylov

Birte Christiansen-Dalsgaard

formand

kasserer

Revisors påtegning
Vi har gennemgået årsregnskabet for Bjerghuse Grundejerforening for regnskabsåret 1. maj 2020 30. april 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, samt foreningens vedtægter.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet er bestyrelsens ansvar.
Vi har gennemgået det af jer opstillede årsregnskab, og brugt vores faglige ekspertise til at vurdere om
årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og at årsregnskabet ikke indeholder
åbenlyse fejlinformationer.
Vi er i forbindelse med vores gennemgang ikke blevet bekendte med forhold, der giver os anledning til
at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. april 2021, samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 30. april 2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.
Fjand, den xx. juni 2021

Henning Pedersen

Line Boldsen Madsen

Generalforsamlingsvalgt revisor

Generalforsamlingsvalgt revisor
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Årsregnskab 1. maj 2020 - 30. april 2021
Resultatopgørelse
Note

kr.

Indtægter
Kontingent (113/111 medlemmer)
Kontingent Naturstyrelsen (15/19 grunde)
Indtægter i alt
Omkostninger
Leje af tele til generalforsamling
Løbende vedligeholdelse, vejhøvling
BG-anlæg-branddasker
Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Årets overførte resultat
Disponeret i alt

2020/2021

2019/20

22.600
3.000
25.600

22.200
3.800
26.000

0
21.408
0
21.408
4.193
-97
4.095

1.500
18.663
0
20.163
5.837
0
5.837

4.095
4.095

5.837
5.837

Balance
Note

kr.

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende hos Naturstyrelsen
Tilgodehavende hos Fjand Sommerhusforening
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital primo
Årets overførte resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Tilskud til A-konto (generalforsamling 2019)
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

2020/2021

2019/20

3.000
22.600
65.736
91.336
91.336

3.800
0
83.441
87.241
87.241

85.741
4.095
89.836

79.904
5.837
85.741

1.500
1.500
91.336

1.500
1.500
87.241

1 Anvendt regnskabspraksis
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Årsregnskab 1. maj 2020 - 30. april 2021
Noter
1 Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Bjerghuse Grundejerforening for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse
med god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelse
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbende
regnskabsår.
Indtægter
Kontingenter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsperioden. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, såfremt der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på at et tilgodehavende er værdiforringet.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af bankindestående hos Vestjysk Bank.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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