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Resultatopgørelse
Regnskab Budget Regnskab

Note 2019 2019 2018
ej revideret

Indtægter

Tilskud fra afdelinger 612.997 679.000 567.558
Renter 1.801 0 3.851
Udlejning af beboerhus 49.300 45.000 49.040
Korrektioner vedrørende tidligere år 0 0 51.773

Indtægter  i alt 664.098 724.000 672.222

Udgifter

Prioritetsydelser 157.942 158.000 157.942
Ejendomskatter 55.831 56.000 55.175
Renovation 5.558 5.000 5.425
Forsikringer 5.050 5.000 5.066
El, vand og varme 1 69.235 125.000 72.048
Grundgebyr pr. afdeling 30.000 30.000 30.000
Lønadministration 3.360 0 3.360
Renholdelse 2 22.448 27.000 22.846
Almindelig vedligeholdelse 11.323 20.000 12.086
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 126.846 84.000 5.418
Heraf dækket af henlæggelser -126.846 -84.000 -5.418
Drift af beboerhus 50.351 45.000 72.374
Diverse udgifter 8.000 8.000 900
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse 245.000 245.000 235.000

Udgifter i alt 664.098 724.000 672.222

Resultat til fordeling 612.997 679.000 567.558

Tilskud fra afdelinger fordelt:
Sneglehøj   34,39% # 210.803 233.501 195.178
Sneglebo   4,53% 9 27.738 30.725 25.682
Troldehøj    30,54% 187.228 207.387 173.349
Horsehøj     30,54% 9 187.228 207.387 173.349

612.997 679.000 567.558
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Balance
Regnskab Regnskab

Note 2019 2018
Aktiver

Likvide beholdninger
Bankkonto 117.393 70.934
Indestående hos Boligselskabet Sjælland 990.136 902.719

Aktiver i alt 1.107.529  973.653

Passiver

Henlæggelser
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3 1.089.938 971.785

Henlæggelser i alt 1.089.938 971.785

Gæld
Skyldige omkostninger 17.591 1.868

Gæld i alt 17.591 1.868

Passiver i alt 1.107.529  973.653
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Noter resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 
2019 2019 2018

ej revideret
1 El, vand og varme

Vandafgift 14.494 41.000 16.070
El og varme 53.796 82.000 55.027
Målerpasning 945 2.000 951

El, vand og varme i alt 69.235 125.000 72.048

2 Renholdelse
Driftsledelse 20.895 16.000 12.191
Grønne timer 0 3.000 236
Servicetimer 0 7.000 3.722
Byggesagkyndig 1.553 1.000 6.697

Renholdelse i alt 22.448 27.000 22.846

Noter balance Regnskab Regnskab 
2019 2018

3 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Saldo primo 971.785           742.203           
Forbrugt i årets løb -126.846         -5.418              
Henlæggelse i året 245.000           235.000           

Saldo ultimo 1.089.938       971.785
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Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til foreningens vedtægter og under anvendelse af efterfølgende 
regnskabspraksis.
Regnskabet omfatter perioden 1. januar - 31. december 2019. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til sidste år.

Generelt

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, baseret på følgende kriterier:

·        Ydelsen har fundet sted inden regnskabsårets udløb
·        Prisen for ydelsen er fastlagt
·        Indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, her-
under afskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 
af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Generelt tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og 
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomsike fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Fordelingsnøgle
Ejerlavets udgifter fordeles i henhold til følgende fordelingsnøgle:
01-223 Sneglehøj    34,39%
01-225 Sneglebo        4,53%
01-222 Troldehøj     30,54%
01-031 Horsehøj      30,54%

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget fastsættes på budgetteringstidspunktet på grundlag af de forventede faktiske 
administrationsudgifter. Administrationsbidraget udgør et beløb pr. lejemålsenhed samt et grundbeløb.

Henlæggelser
Der foretages samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse af bygningsdele, 
installationer og til hovedistandsættelse af afdelingens ejendom. Henlæggelserne fastsættes udfra en konkret 
vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsesstand på basis af særskilt udarbejdede 
vedligeholdelsesplaner. 

Renter af mellemregning med boligorganisationen
Der har i regnskabsåret, i lighed med tidligere år, været fælles forvaltning af afdelingsmidler.

Forrentning af mellemværende er sket med en rentesats, opgjort som et beregnet gennemsnit af opnået netto 
renter på fælles forvaltede midler mv.
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Anlægsaktiver
Ejendommen måles til den oprindelige anskaffelsessum med tillæg af eventuelle tilbygninger eller 
moderniseringsarbejder. Er ejendommen finansieret helt eller delvis ved indekslån, indregnes indekseringen i 
værdien af ejendommen.

Forbedringsarbejder måles til anskaffelsespris med fradrag af tilskud, akkumulerede afdrag på eventuelle lån 
eller med fradrag af afskrivninger. Den del af udgiften til forbedringsarbejder, der ikke finansieres ved ekstern 
låneoptagelse, afskrives over en periode på højst 10 år. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger med fradrag af eventuelle tab. Eventuelle uerholdelige 
fordringer afskrives på det tidspunkt, hvor inkassoadvokat har meddelt,  at fordringen anses for tabt. 
Eventuelle tab udover afdelingens henlæggelser resultatføres.

Gæld
Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.
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Administrators påtegning

Årsregnskabet er aflagt i henhold til foreningens vedtægter og i overensstemmelse med beskrivelsen under
anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 
- 31. december 2019.
Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Roskilde, den                    /                             /          2020

Bo Jørgensen René Møller Nielsen
Direktør Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion

Grundlag for konklusion

Uafhængighed

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for regnskabet

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse regler og krav. 

Til medlemmerne i Trehøje Fælleshus

Vi har revideret årsregnskabet for Trehøje Fælleshus for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der 
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god 
regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og under hensyntagen til foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Trehøje Fælleshus for 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og 
under hensyntagen til foreningens vedtægter.

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 revisionspå-tegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Foreningen har medtaget de af foreningen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 
Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og under hensyntagen til foreningens vedtægter. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

•

•

•

•

København, den              /             2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen Martin Stenstrup Toft
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
mne21326 mne42786

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, 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 ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 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 fortsætte 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 tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusion 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen.

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 overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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 skyldes 
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.
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Bestyrelsens påtegning
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Roskilde, den              /             2020


