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Foreningsoplysninger  

Forening 

Grundejerforeningen Trevang 

c/o Jacob Grum-Schwensen 

Højgårdsvej 25 

3520 Farum 

 

Telefon: 44 95 16 98 

 

Bestyrelse 

Jacob Grum-Schwensen, formand 

Mette Erichsen, næstformand 

Peter Søndergaard Kirkvald, kasserer 

Peter Norring 

Birgitta Holten Hansen 

Leif Orkelborg-Andresen 

 

Interne regnskabskontrollanter 

Erik Jensen 

Kirsten Holmskov 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

2300 København S 
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Bestyrelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Grundejerforeningen 

Trevang. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 

stilling samt resultatet. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Farum, den 27. april 2019 

 

Bestyrelse 

 

 

Jacob Grum-Schwensen Mette Erichsen Peter Søndergaard Kirkvald 

formand næstformand kasserer 

 

 

Leif Orkelbog-Andresen Peter Nørring Birgitta Holten Hansen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Trevang 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Trevang for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven klasse A og foreningens vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabsprak-

sis. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og note 1 til 4 medtaget budgettal. Budgettet har, 

som det fremgår af resultatopgørelsen og note 1 til 4, ikke været underlagt revision. 

 

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 revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-

melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-

dende 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.  

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere for-

eningen, 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 overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 skyl-

des 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 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 revisions-

handlinger, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 fort-

sætte 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 tilstræk-

kelige, 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 noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.  

 

København, den 27. april 2019 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Nikolaj Erik Johnsen   

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne35806 
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Interne regnskabskontrollanters påtegning 

Nærværende årsregnskab for 2018 for Grundejerforeningen Trevang har vi kontrolleret og intet fundet at be-

mærke. 

 

Vi har ligeledes foretaget bilagskontrol og ikke fundet anledning til bemærkninger. 

 

Bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret. 

 

Farum, den 27. april 2019 

 

 

Erik Jensen                        Kirsten Holmskov
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Resultatopgørelse for 2018 

 

 

    Budget 2019 Budget 2020 

  2018 2017 (ikke revideret) (ikke revideret) 

 Note kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _____ ___________ ___________ ___________ ____________ 

Basiskontingent  312.000 312 312 429 

Rykkergebyrer  900 2 0 0 

Ejerskiftegebyr  2.500 0 1 1 

Renteindtægter  9.173 10 10 0   ___________ _______ _______ _______ 

Indtægter i alt  324.573 324 323 430   ___________ _______ _______ _______ 

      

Vedligeholdelse 1 (181.152) (145) (140) (146) 

Honorarer 2 (10.438) (10) (20) (47) 

Administrationsomkostninger 3 (56.962) (59) (65) (61) 

Mødeomkostninger mv. 4 (53.453) (39) (40) (10) 

Renteomkostninger og gebyrer  (1.505) (1) (2) 0   ___________ _______ _______ _______ 

Omkostninger i alt  (303.510) (254) (267) (264)   ___________ _______ _______ _______ 

      

Årets resultat  21.063 70 56 166   ___________ _______ _______ _______    ___________ _______ _______ _______ 

      

      

Resultatet foreslås disponeret således:    

  

Overført til frie reserver  21.063 70     ___________ _______   

  21.063 70     ___________ _______   
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Tilgodehavender  0 0 

Mellemregning Trevang Vandværk 5 315.090 19   ___________ _______ 

Tilgodehavender  315.090 19   ___________ _______ 

    

Likvid beholdning Nordea  505.030 780   ___________ _______ 

Likvide beholdninger  505.030 780   ___________ _______ 

    

Omsætningsaktiver  820.120 799   ___________ _______ 

    

Aktiver  820.120 799   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Frie reserver  778.598 758   ___________ _______ 

Egenkapital 6 778.598 758   ___________ _______ 

    

    

Gæld til medlemmer  3.568 4 

Leverandørgæld  37.954 37   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  41.522 41   ___________ _______ 

    

Gældsforpligtelser  41.522 41   ___________ _______ 

    

Passiver  820.120 799   ___________ _______   ___________ _______    

    

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.: 7   
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Noter 

    Budget 2019 Budget 2020 

  2018 2017 (ikke revideret) (ikke revideret) 

  kr. t.kr. t.kr. t.kr.   ___________ ___________ ___________ ____________ 

1. Vedligeholdelse     

Vejvedligeholdelse 55.384 99 70 100 

Vintervedligeholdelse 43.474 46 50 46 

Udbedring af dræn 82.294 0 0 0 

Øvrigt vedligehold 0 0 20 0  ___________ _______ _______ _______ 

 181.152 145 140 146  ___________ _______ _______ _______ 

     

2. Honorarer     

Formand 4.688 4 4 30 

Kasserer 3.750 4 4 5 

Interne revisorer 0 0 2 2 

Andre honorarer 2.000 2 10 10  ___________ _______ _______ _______ 

 10.438 10 20 47  ___________ _______ _______ _______ 

  

   

3. Administrationsomkostninger     

Kontorartikler 138 1 1 1 

Edb-omkostninger 50 2 5 2 

Porto mv. 400 2 2 2 

Bogføring og opkrævning 33.274 31 33 33 

Revisor, indeværende år 21.000 21 22 22 

Øvrige omkostninger, herunder fastelavn mv. 2.100 2 2 1  ___________ _______ _______ _______ 

 56.962 59 65 61  ___________ _______ _______ _______ 

     

4. Mødeomkostninger     

Generalforsamling overført fra   

Trevang Vandværk 99.329 36 0 0 

Bestyrelsesmøder 0 6 40 20 

50%-andel Trevang Vandværk (45.876) (3) 0 (10)  ___________ _______ _______ _______ 

 53.453 39 40 10  ___________ _______ _______ _______ 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

5. Mellemregning Trevang Vandværk   

Saldo 01.01.2018 19.214 24 

Overført fra Grundejerforeningen Trevang (udlæg) 250.000 31 

Andel af mødeomkostninger overført, jf. note 4 45.876 0 

Udlignet i året 0 (36)  ___________ _______ 

Saldo 31.12.2018 315.090 19  ___________ _______ 

   

6. Egenkapital   

Saldo 01.01.2018 757.535 688 

Resultat 21.063 70  ___________ _______ 

Saldo 31.12.2018 778.598 758  ___________ _______ 

   

7. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 

Foreningen har modtaget et pålæg fra Furesø Kommune om udbedring af dræn. Der estimeres en forpligtelse 

på 650.000 kr.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de 

tilpasninger, der følger foreningens aktivitet. 

  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-

miske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 

der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Basiskontingent 

Kontingenter indregnes på betalingstidspunktet. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter vedligeholdelse, honorarer til bestyrelse og interne kontrollanter, administrationsom-

kostninger samt mødeomkostninger. 

 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 


