
-Il -

-.a
Resultat

Formue

Noter

Årsregnskab 2017-2018

Sidste år I år Næste år
2016/17 2017/18 Budget 2018/19

______________________

Indtægter
_____________________

__________________

_________________

Kontingent 350 kr/medlem kr. 74.200,00 kr. 76.650,00 kr. 76.650,00
Renter mm. kr. 29,02 kr. 94,11 kr. 0,00
Andre indtægter kr. 12.234,31 kr. 4.844,17 kr. 0,00
Indtægter i alt kr. 86.463,33 kr. 81.588,28 kr. 76.650,00

Udgifter
_________________

____________________

________________

Div. driftsudgifter kr. 6.728,20 kr. 3.894,00 kr. 8.000,00
fællesarealer kr. 40.593,57 kr. 30.352,03 kr. 75.000,00
internet kr. 45,00 kr. 22.619,25 kr. 1.688,00
forsikring kr. 1.865,24 kr. 5.233,78 kr. 6.500,00
møder kr. 2.952,40 kr. 3.783,70 kr. 3.500,00
trailer kr. - kr. - kr. 0,00
sociale arr. kr. 7.770,88 kr. 18.164,42 kr. 10.000,00
Gebyrer - renter kr. 2.538,12 kr. 2.570,45 kr. 3.000,00
Udgifter i alt kr. 62.493,41 kr. 86.617,63 kr. 107.688,00

Årets resultat kr. 23.969,92 kr. -5.029,35 kr. -3 1.038,00

Aktiver
_________________ ____________________

________________

Bank kr. 617.709,63 kr. 142.703,48
________________

Aktiver i alt kr. 617.709,63 kr. 142.703,48
________________

Passiver
______________________

___________________

kr. 151.166,94

_________________

Egenkapital v/årets start kr. 127.197,02
Årets resultat kr. 23.969,92 kr. -5.029,35

_________________

Egenkapital v/rsafslutning kr. 151.166,94 kr. 146.137,59
__________________

Skyldige omkostninger/udlæg kr. 466.542,69 kr. -3.434,11
__________________

_________________

Passiver i alt kr. 617.709,63 kr. 142.703,48
________________

Balance 0,00 kr. -

fællesareal kontingent trailer drift

Udgifter til nyindkøb/rep. af redskaber, Indbetalinger af kontingent Der har ikke været
Tømning af affald, el til
fællesskur samt

nye foldeborde, maling mv. til grundejerforeningen omkostninger p traileren i r
mødeindkaldelser

møder internet sociale arrangementer forsikring

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder samt Hjemmesidens design, Fastelavnsfest, vejfest, Fælles forsikring samt
en generalforsamling hosting og domænenavn Skt.Hans, samt tilskud til byfest bestyrelseforsikring

skyldige omkostninger Andre udgifter/indtægter
Udgifter fra næste r, der er betalt inden regnskabsrets udløb 31.08. Udbetaling fra forsikring mm.

Antal medlemmer foreningen: I 212 2191
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