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Hoved- og nog letalsoversigt

Nedenfor er opsummeret udvalgte nogletal

Arsregnskab 2006107

Budget
2007t08 2006t07 2005/06 2004t05 2003t04

*) Arets indtegter i 2006107 omfatter, som folge af endrede udbetalingstidspunkter, 2. rate for 2006 samt
1. og 2. rate for 2007.

**) Kontingent pr. husstand er opgivet pr. ultimo regnskabs6ret, da kontingentet opkraves pr. kalenderAr,
mens grundejerforeningens regnskabsAr gir fra 1. oktober til 30. september. Kontingentet opkreves via
ejendomsskatten.

Indtagter i  a l t . )
Driftsudgifter i alt

i a l t
Finansielle poster, netto
Arets resultat

58.650
-43.000
-3.000
9.300

21.950

87.975
-38.837

0
8.025

57.163

58.650
-43.889

0
-86

14.675

53.475
-39.691

0
21.254
35.038

48.300
-30.954
-2.618
5.733

20.461

Vard ipapirer, kostpris
Vardipapirer, kursverdi 30/9

Likvider
Akt iver ial t

Grundkapital  ia l t
Henlaggelse til vejfond

i a l t

350.000

44.428
394.428

25.000
368.428
393.428

250.157
229.002

154.976
383.978

25.000
346.478
371.478

250.157
230.252

86.520
316.816

25.000
289.316
314 .316

250.157
239.522

62.556
302.140

25.000
274.640
299.640

1 17.399
131 .049

156.714
277.102

25.000
239.602
264.602

Antal medlemmer/husstande 69
850

69
850

69
850

69
850

69
700. husstand "*
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Grundejerforeningen Bogfin keJBlAmejsevej

Pitegninger

Bestyrel se n s pdteg n i n g
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt Arsregnskabet for perioden
september 2007 lor grundejerforeningen BogfinkeJBlAmejsevej.

Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 27 . november 2007

med vedtegternes krav til regnskabsafleggelse.

Hinnerup, den 27. november 2007

6LJ
KimSagaard (

Bestyrelse:

)*ruM
.lfkob Westerdahl
Nrmand

t,ri^ &rf*. dl{P'
Edith Mol ler

Revisionspdtegning
Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af bestyrelsen aflagte Arsregnskab for
perioden 1. oktober 2006 - 30. september 2007 for grundejerforeningen BogfinkeJBlimejsevej.

Udfart arbejde
Revisionen har omfattet en talmassig og kritisk gennemgang af 6rsregnskabet i henhold til vedtagternes
bestemmelser om revision.

Vor revision har ikke omfattet budgettet for 2007108.

Konklusion
Revisionen har ikke givet anledning til bemerkninger og vi anser Arsregnskabet aflagt i overensstemmelse

Arsregnskab 2006107

1. oktober 2006 - 30.

Peter Brynningsen
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Grundejerforeningen BogfinkeJB16mejsevej Arsregnskab 2006107

Bestyrelsens beretning

Spargsmlt til Hinnerup Kommune vedrarende Veifond
pA generalforsamlingen i november 2005 blev det bes$relsen pAlagt, at rette henvendelse til
kommunen med henblik pA, at fA besvaret nogle sporgsmAl vedrsrende grundejerforeningens vejfond.

Disse sporgsmAl skulle gA forud for udarbejdelse af et juridisk responsum vedrsrende vejfonden.

Bestyrelsen har i brev af 20. juni 2006 rettet henvendelse til kommunen. PA trods af adskillelige
henvendelser pr. telefon og email, lykkedes det forst at fA svar fra kommunen i december 2006.
Kommunens svar er tilgengelige pA grundejerforeningens hjemmeside.

pA baggrund af de modtagne svar fra kommunen besluttede bestyrelsen, at der pA det foreliggende
grundlag ikke var grund til at indhente juridisk responsum.

Der henvises endvidere til bestyrelsens forslag.

Arets resultat
Aretsresultatudgor5T.l63kr. mod 14.675 kr.sidsteAr,svarendeti lenstigningpit42'488 kr. Den
vesentligste forskel i forhold til sidste ir er at der i indeverende regnskabsAr er modtaget 3 rater
grundejerforeningskontingent a 29.325 kr. mod normalt kun 2. Arsagen hertil er at kommunen har

inOref tidspunktfor opkravning af ejendomsskat fra oktober til september. Grundejerforeningen har
sAledes modtaget 2. rate vedrorende 2006 i oktober 2006 samt 1. og 2. rate vedrorende 2007 i
henholdsvis maj og september 2007.

I regnskabsflret 2006/07 har vi modtaget 8.874 kr. i afkast pA vores investeringsforeningsbeviser mod

8.922kr. sidste Ar.

Opkrevning af kontingent til grundeierforeningen
Favrskov kommune har pr. 1. januar 2008 opsagt den hidtidige aftale om opkravning af kontingent til
g ru ndejerforen in gen via opkrevn i n g af ejendomsskatten.

Dette bevirker, at grundejerforeningen selv skal stA for opkravning af kontingent fra og med 2008.
Bestyrelsen er i gang med at undersoge muligheder for opkravning af kontingent og vil sende
opkravningsprocedurer, herunder rykker procedurer rundt n6r der er truffet endelig beslutning. Det
forventes dtg at opkravningen af administrative hensyn vil blive foretaget p6 en gang i stedet for som
hidtil af to gange pr. 6r.

Vejfest
Arets vejfest skulle vere afholdt lordag d. 18. august. Der var lagt op til en fest med cowboy og
indianer tema. Festen blev desvarre aflyst pA grund af for fi tilmeldinger.

Side 4 af 8



G ru ndejerforen in gen Bogfin ke-/B16 mejsevej Arsregnskab 2006107

Regnskabspraksis
Arsregnskabet for perioden 1. oktober 2006 - 30. september 2OO7 er aflagt efter samme
regnskabspraksis som tidligere 6r.

lndtagter og udgifter
Indtegter og udgifter er periodiseret, bortset fra kontingentindtegter fra grundejerne.
Grundejerforeningskontingentet afregnes pr. kalenderAr og indregnes i regnskabet i takt med at det
indbetales.

Afkast fra investeringsforeninger indregnes ved uddeling.

Verdipapirer
Verdipapirer er indregnet til laveste verdi af historisk anskaffelsespris og dagsvardi pr. 30. septembet

Egenkapital
Egenkapitalen bestAr af en grundkapital pi 25.000 kr. og en henlaggelse til "vejfond". "Vejfonden"
skal dekke grundejerforeningens forpligtelser til udskiftning af asfaltbelagning pA
grundejerforen ingens tinglyste vejarealer.
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Gru ndejerforen ingen Bogfin keJBlAmejsevej

Arsregnskab for periode 1. oktober 2006 - 30. september 2OO7

Arsregnskab 2006107

Budget
2007t08Resultatopgarelse

lndtegter
Kontingent, grundejere

Indtagter i alt

Udgifter
Omkostning til opkravning af kontingent
Administration, gebyrer m.v.
Hjemmeside
Vin til bestyrelse
Arbejdsdage, generalforsamling m.v.
Vejfest
Snerydning
Forsikring
Okonomisk responsum vedr. vejfond
Vedligeholdelse af fellesareal

Driftsudgifter ialt

Nye faciliteter fallesareal

Anlagsudgifter ialt

Renteindtegter, indest6ende
Renteindtagter, investeringsforening
U rea I iseret ku rstab, i nvesteri n gsfo ren i n ger

Finansielle poster, netto

Arets resultat

Resultatdisponering
Henlagt til vejfond
Overfsrt til naste Ar

Budget
Note 2006107 2005/06 2006107

87.975 58.650 58.650 58.650

87.975 58.650

0
-633

-1.080
-1.027

-157
0

-10.000
4.690

0
-21.250

0
-870
-994

-1 .016
-2.048
-2.640

-13.650
-3.921

0
-18.750

0
-1 .1  00
-1 .1  50
-1.000
-3.000
-2.500

-10.000
4.000

-25.000
-20.000

-1.000
-500

-1.000
-1.000
-3.000
-2.500

-10.000
-5.000

0
-20.000

-67.750 43.000

-3.000 -3.000

-3.000

400
8.874
-1.249

262
8.922
-9.270

300
10.000

0

300
9.000

0

8.025 {0.300

57.163 14.675 -1.800 21.950

-86

57.163 14.675

57.163 14.675
00

21.950
0

21.950
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Grundejerforeningen Bogfinke-/BlAmejsevej

Balance pr. 30. september 2007
Aktiver
Tilgodehavender
Forudbetaling

Tilgodehavender i alt

Verdipapirer
Jyske Invest Nye Oblg Markeder
(anskaffelsespris)
Jyske lnvest Lange Obligationer
(anskaffelsespris)
Jyske I nvest Virksomhedsobligationer
(anskaffelsespris)
Nedskrivning til lavere dagsvardi

Vardipapirer i alt

Likvide midler
Jyske Bank 102931-1
Jyske Bank 102933-7

Likvide midler i alt

Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital
Grundkapital

Henleggelse til vejfond, primo
ForeslAet henleggetse til vejfond

Henleggelse til vejfond

Egenkapital ialt

Forpligtelser
Skyldige omkostninger

Forpligtelser i att

Passiver i alt

Note 3019 2007 30/9 2006

35.008

199.991

1 5 .1  58
-19.905

230.252

Arsregnskab 2006107

Budget
30/9 2008

350.000

34.428
10.000

44.428

394.428

25.000

346.478
21.950

368.428

393.428

1.000

1.000

394.428

M

35.008

199.991

1 5 .1  58
-21.155

229.002

1 08 .1  88
46.788

48.822
37.698

154.976

383.978 316.816: :

25.000 25.000

289.316
57.162

346.478

371.478

274.641
14.675

289.316

314.316

12.500 2.500

2.50012.500

383.978 316.816
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Gru ndejerforen ingen Bogfin keJB16mejsevej

Noter

1. Vardipapirer
Jyske Invest Lange obligationer
Jyske Invest Nye obligationer markeder
Jyske I nvest Virksomhedsobligationer

Arsregnskab 2006107

Urealiseret
kurstabAnsk.pris

199.991
35.008
1 5.1 58

Kursverdi
30t9 2007

182.815
32.154
14.034

17.176
2.854
1 .124

250.157 229.003 21.154

2006t07 2005/06

2. Egenkapital
Henlaggelsen til "Vejfonden" udgor pr. 30. september 2007 346.478 kr. "Vejfonden" skal anvendes til
udskiftning af asfalt pA grundejerforeningens tinglyste vejarealer. Omkostninger til udskiftning af asfalt blev
vurderet i 2004, og vurderedes at udgore ca. 250 tkr. inkl. moms i 2004-priser. Vurderingen i 2004 var, at
asfalten kunne holde ca. 3-6 Ar.

3. Skyldige omkostninger
Vin til bestyrelsen
Brosten m.v.
Snerydning vinteren 2006107, ansl€ret belsb

12.500 2.500

1.000
1.500

10.000

1.000
1.500

0
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