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?årcelhusf oreningen Godlhåa Års.åpport 2021

ADMINISTRATOR- OG 3:STYRELSESPÅTEGN:NG

Undertegnede hår åflagt årsrapport€n for .egnskabså.ei 1. j..uar 2021 tit 31. de.ember 2021 for
Parcelforeningen Godthåb.

Åasråpporten er aflagt i overensstemmelse med årsaegnskabslovens besteanmels€r for regns,(absklasse A
og io re n ingens v€dtægter,

Det er vores opfa*else, åt årsregnskaLJet give. et retvlsende billede af foreningens aktiver, passiver og
finånsielle stilling pr.31. december 2021, samt affo.en:ng€ns aktiviteae. for r€gnskabsårel 1. jånua.2021
tll 31. december 2021.

Der €r efter regnskabsårets afslt tn:ng ikke indtrufJet beg:venheder, der væsentlig vil lunne påvirke
vurderingen af foreningens fin..s:el:e saill:ng.

Årsrappo*en indstit,es til gen era lfo.så m linge ns godkende,s€.

København, den 9.lebruar 2022

Sesayaelse:

lr:*:':,::- I'G-"d*"
Lis såunstrup ll

Keld Ravnholdtlensen

F.i5€ls

t/' ' /^)

ffi.,,ffirfr^

/)å -
/f t>t"""--

,f**Q^***

Godkendt på fdreningens generalforsamling, den

Di.igent



tåt.elhusf o.€.in8en Godihåb Arsråppon 2021

REVISORS ERK!ÆRING OM OPSTILLING AF ÅiSREENSKAB

Til medl€mmerne åf På..€ltoreringen Godthåb

Vi har opstillet å.sregnskbet for Pårcelforeningen Godthåb for regnskab!året 1 j?nuar 2021 til
dec?mber 2021 på grrndlag ai foreningens bogførjng og øvrige oplysninger, som foreningen
tllvejebragt. Årsregnskåbet !darrejies efte. årsregnskabsloven.

Årsregnsiabet omfatter anvendt .egnskabspråkis, resultatcpSørelse, balance oq noter.

Vi hrf udJørt opgaven i overensstemmelse med ISRS z!410, Opg!vet om ops|lling af tinansielie

Vj har anvendt vor aaglige ekspetise til ,t åssjstere foreningen med at uda$ejde og præsentere
årcregnskåbet:ove.ensstemmelse m€d årsregnskabsloven. V: har overhotdt r€tevante beste.nmelser i

revisor'oven og FSR - danske re\,::oaers Etiske regler for rev:sorer, herunder pdncipper vedrør€nde
lntegriiei, objekivitet, faglig kompet€nce og fornøden omhir_

Årsregrskabet samt nøjagigheden og fuldstændig,1ed€n åf de oplysninger, dei er ånveudt tit opstilllnÅen
?f årsregnskabet, e. for€ningens ånsvar.

Da en opg.ve om opst;lling åftinansiel,e oplysnjnger ilie er en erklæringsopgave med sikk€rled, er vi ikke
forpllgtet til at verificere ndja€tigheden e:le. fuldst.aend;eheden al de oplysninger, foreningen iar givet os
tll brllg Jor åt opstilie årsregnskabet. Vi udtrykker derfo. ingen relisions- eller reljewkonklusion om
hvoruidt årsregnsksbet er udårbejd€t i overenss.temmelse med årsregnskabsloven.

31.

Lfebruat 2A22

slatsautori5erel r.visor



?år€elhu3tore.ingen codthåb Årsrapport 2021

ANVEND: REGNSKABSPRAl(SIS

Årsrapporten for Pår€elforenangen Godthåb e. atlagt:overensstemmelse lned bestemmetserne r

å|5regnskabsloven fo. regnskåbsklasse A, samtforeningens vedtæ€t€r.

[o.målea med årsrapporten er at give ei retvjsend€ bill€de åf foren]ngens aktiviiete. for regn
skabsperioden, og vise, am de budgettsrede og iros medlemmerne op(rævede fæll€sydelser er
tilslraekkellg.

Anvendt r€gnskabspraksis er llændr€t i to.hold tilt;dligere år.

Generelt om indregning o3 målint
I resultåiopgø.el9er indr€gn€s alle omkostnjnger, herundeiogså nedskrivning€r_

Aktiver indregnes ; balsncen, når det er sandsynligt, at fremiidjge ølonomiske fordele vil lflyde
ejerforeningen og åld,vets værdi kan mål€s pålideligt.

Forplietels€r indregnes i bålån.en, når det er sandsynligt, åt frerntidige økonom;ske fordete vjl lragå
eledoreningen, og forpligtelsens væidi kan måles pålideligt.

V€d første indregn:ng måles 3ktiver og forpligtelser til ,(ostpris. Efie.følgende måles aktiver og
forp,igt€iser som beskrevetJor lver enkelt regnskabspost ned€nJo..

Ved indregning og målin: tages hensyn tilforudsigeligetab og rislc!, dsr fremkommer inden års.egnskabet
aflæg€es, og som be- €ll€r ailcæfterlorhold, der €ksktefede på balancedågen.

RE5ULTATOP€øR:LSEN

Opstillingstorm
Resultatopgø.elsen er opstlllet, så denne bedst viser forenirg€ns aktivitet idet forløbn€ resnsksbsår.

lndtægte.
Xontingenterved.ørende r€gnsk3bsper;oden i.rdgår i resultåtopgøretsen.

øvrig€ lndtægter ind!ægtsfør€s i takt med admjnistråtors modlagelse af oplysninger om indbetalt€
:ndtægt€r. Oisse indtægtår er således lkk€ .ødv€ndigfis pe.iodiseret fuldt ud i regnskabsp€.:aden.

OmkoslninC€r

Om kostn inger ved rør€nde regnska bsperioden indgå r i resu ltatopgørelse n.



Parcelhusforeningen Godthåb Årsråpport 2021

ANVENDT R:GNSKABSPRAI(SIS (FORTSAT}

BAIAIIC'N
Tilgodeh6vender
filgodeh:vender va.diånsætles til .omine, værdi. Værdte. redlrceres med nedskrivning 1il inødegåelse
aftåb.

likvide beholdninger
likvid€ b€holdn;nger, der består åf foreningens indestående i peng€:nstitut, v?erd;ansættes til nominei
værdi,

lgenkåpitål
lJnd er foreningens egenkap:tålind.egnes foreningens overtø.te resu ltatef \/edrøren de tidlige.e år

øvrige geldstorpligtelser

øvrige gæ:dsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.



P3tcelltuiforeningen Godthå! Årsrapport 2021

Resultatopgørelse for perioden 1. janrar 2021Xil 31. deeember 202l

Realiseret Realiseret
202L 2c20

No:e XR.(i_

t.dtægtsr
Kontingentea
Andre indtægter
tndtaegter i ålt

Fællesudgifter
Reparation og vedligeholdelse
Administrationsudeifte.
Renteudgilter
FællesJdgilter i alt

Resultat ftr tlnaasielle pcst.r

Årets resultat

251.460
5.000

2S6.460

113.972
34.732

6.621

155.32S

101.135

10:.135

25r.460
s.000

256.460

726.422

46.388
22A

173.43A

43.o22

a?.422



Parcelhusforeningen codthåb Åf3r3pport 2021

Balance pr. 31. december

Aktiver

Omsæt.lngsaktiyea
: godehavender vedr. vejprojekt
lllgodehåvende kortingent
Omsæ:nlngsak:lt/er i a:t

!ikuide behold!inger

Aktlver

tltqie

2027

l(R.

2020

t(i.

0
3.950

3.950

1.638.537

,",642,497

0

90

90

4,s46,647

1.5,16.73?



Par.elhusforeningen Godthåb Arsrapport 2021

Balance pr. 31. december

2020

Psasiver Note

Kepitalkorto
Kapitålkoato trimo
Ove.fort overskud
X3pit.llohto i alt

Ko*fristet gæ:d

Skyldige omkostringer
Kortfrl.tet gæld ialt

POss:ver

KR.(R.

1.532.612 1.449.s90
101.135 A3.O22

1.633,147 1.53?.6X2

8.750 74.!25
8.750 14.72s

1.642A9' 1.546.737



Parcelhusforeningen 6odtiåb År6ra!port 2021

floter til resultåtopgørelse for 2021

Note l. R€paråtion og vedligeholdelse
Vejreparå:ioner
Brøndrensning
Etablering og reetable,ing af sandfang
Gartnerisk vedligeholdelse
snerydning
Arbejdsskad€slor$krin8
Grundeje.forening

Note 2. Adminis:ra:ionrudgiftår
Bestyrelsesgod?ørelse
Møder og generalto.samlin€

Bestyrelseso.y!kostninger

Beboerakaiv:leter
Eksteaa revisor
Ekstefi reviso r tid ligere år
lnterne tevisorer
Konlorattlkler
Ne:s faktura. gebvrer og porto

Hjemrneside, inkl ops€tni.g
Kopiog udbringn:ng

2021 2020

KR,

700

32.033

o
31.600
44,450
3.389

1.800

|1x,972

t(R.

0

10.451
42.834
23.70t
44.450

3.s83
1.800

t26.a22

7.440
3.O77

5.082

0
8.750

0
400
290

2.72A

2.424
3.577

3t.7?2

7.440
0

3.41.8

6.898
14.L25

1.625
400

5"7

4.584

- 
948

6.933

4€.388

10



Parcelhusforeaingen Godthåb Årsrappot: 2021

Noter:il balancen pr.31. dec€mber

Note 3. Tilgodehavender vedr. treltrolekt
Udgifter vejprojek
Foreningens a.ldei vejprojekt
Kontante beiaiere (55 pårceller)
Afdrågsv;5 belalinE {71 parceller} {inklusive lndfrieker}
Lå neorakostninger vejprojekt
Rentertid'igere år
Renter dette år
Afsluttet byggesag i alt

Note 4. Likv:de behoadninger
Arb. landsbånk 5324 0307425
Arb. Landsbank 5324 0308685
Arb. Landsbark 5324 0521958

KR,

4.654.756
-844.7s6

-1.680.000
-3.040.512

5.000
905.s12

2020

(R.

4.654.756
,844.756

-1.680.000
-3.040.512

5.000

905_51'

2021

0

0

1.296.901

0
341.536

1.638.537

1.191.751

12.377

342.519
!.546.A7

0

a



Parcelforeningen Godthåb

Budget for 2022
1.000 kr.

lndtægter
Andre indtægter
Renteindtægter
lndtægter i alt

Omkostninger
Vedligeholdelse, løbende
Vedligeholdelse, vej

Renholdelse , herunder gartner og snerydelse
Administrationsomkostninger
Renteudgifter
Omkostninger ialt

Resultat ialt

Resultatdisponering
Overført resultatandel
Disponering i alt

Realiseret

2021

KR.

257
5

0

256

Eudget 
rri.,

2O2r:a

-432
-432

38

0

/6
35

7

155

101

101

101

KR.,,
a',...

252 ,..

Side 1/1


