Bagsværd Grundejerforening.
-------------------------------------Årsrapport for 2007.

Side 1.
Ledelsespåtegning.
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar – 31. december 2007
for Bagsværd Grundejerforening.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Bagsværd, den 26. marts 2008

I bestyrelsen:

Pernille Dueholm
formand

Poul Duch-Hansen

Birger Brohauge
kasserer

Henrik Lebech

Jørgen Hellinghus

Side 2.
Den uafhængige revisors påtegning.
Til medlemmerne af Bagsværd Grundejerforening:
Jeg har revideret årsrapporten for Bagsværd Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2007, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og
balance. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledens ansvar for årsrapporten.
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge
en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg af anvendelse af en hensigtsmæssig
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne
Revisors ansvar og den udførte revision.
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af min revision. Jeg har
udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver
at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad
af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets
udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentations af
årsrapporten.
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
min konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion.
Der er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Værløse, den 26. marts 2008
Ole Wanting
registreret revisor

Side 3.
Anvendt regnskabspraksis.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter uændret regnskabspraksis i forhold til sidste regnskabsår.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Finansielle poster.
Finansielle indtægter og udgifter omfatter renteindtægter og –udgifter samt realiserede og
urealiserede kursgevinster og –tab på selskabets beholdning af værdipapirer.
Andre værdipapirer og kapitalandele.
Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiverne omfatter børsnoterede
værdipapirer, som værdiansættes til børskursværdien på statusdagen.

Side 4.
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2007.
2007

2006
t.kr.

Indtægter:
Kontingenter .......................................................................................
Annonceindtægter ...............................................................................
Indtægter i alt .........................................................................................

42.000
0
42.000

45
45

Udgifter
Annonce ..............................................................................................
Nyhedsbreve ........................................................................................
Porto og gebyrer .................................................................................
Kuverter og fotokopiering ..................................................................
IT-udgifter ...........................................................................................
Julebelysning i Bagsværd ...................................................................
Grundejersammenslutningen ..............................................................
Generalforsamling ..............................................................................
Bestyrelsesmøder .................................................................................
Gaver og repræsentation . ..................................................................
Udgifter i alt ...........................................................................................

1.490
1.500
5.255
413
2.340
3.750
1.120
8.779
8.551
900
34.098

0
1
6
2
4
1
8
9
1
32

Renter o.l.
Renteindtægter.....................................................................................
Kursregulering obligationer................................................................
Renter o.l. i alt .........................................................................................

1.204
-167
1.037

1
1

Årets resultat ........................................................................................... kr.

8.939

14

Side 5.
Balance pr. 31. december 2007.
2007

2006
t.kr.

97

-

Aktiver:
Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender:
Periodeafgrænsningsposter, obligationsrenter ...................................
Værdipapirer:
Obligationer (kursværdi):
Saldo primo ...............................................................
8.322
Udtrækninger ............................................................
-1.535
Kursregulering ..........................................................
-167
Likvide beholdninger:
Danske Bank, foreningsgiro ...............................................................
Danske Bank, Bagsværd afdeling, konto nr. 3140770701..................
Omsætningsaktiver i alt ..........................................................................

6.620

8

89.156
85.707
181.580

48
119
175

Aktiver i alt ............................................................................................ kr.

181.580

175

Passiver:
Egenkapital:
Kapitalkonto:
Saldo den 1. januar 2007 ...............................................................
Årets resultat ..................................................................................
Egenkapital i alt .....................................................................................

171.242
8.939
180.181

157
14
171

Kortfristet gæld:
Kreditorer og skyldige omkostninger .................................................
Kortfristet gæld i alt ...............................................................................

1.399
1.399

4
4

181.580

175

Passiver i alt ........................................................................................... kr.

