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Årsregnskab for 2004 for Grundejerforeningen Vesterled 

Bestyrelsens påtegning 
Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2004 for Grundejerforeningen Vesterled. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabs-
praksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiel-
le stilling samt resultatet.  
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Brøndbyvester, den 09.02.2005 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Henrik Witt Henrik Jessen Petersen   
næstformand kasserer 
 
Revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Vesterled 
Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Vesterled for regnskabsåret 2004. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om 
årsregnskabet.  
 
Den udførte revision 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31.12.2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2004. 
 
Supplerende oplysninger 
Vi skal gøre opmærksom på, at ifølge foreningens vedtægter må der pr. balancedagen maksimalt indestå 20.000 kr. på 
bankkontoen og maksimalt henligge 2.000 kr. som kassebeholdning. Likviditet herudover skal investeres i obligationer. Pr. 
balancedagen udgjorde bankindestående 36.381 kr. og kassebeholdningen 2.515 kr. 
 
Brøndbyvester, den 09.02.2005 
 
 
Finn B. Johansson Heine Juel Thomsen 
revisor revisorsuppleant 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
 
Foreningens obligationsbeholdning er værdiansat til kursværdi på balancedagen. 
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Resultatopgørelse 01.01. – 31.12.2004 

  2004 
Indtægter  kr.   ___________ 

Kontingenter  94.200 
Renteindtægter  1.060 
Udbytte af investeringsbeviser  2.812 
Andre indtægter   750  ___________ 
Indtægter i alt  98.822 
 
Udgifter 
Generalforsamling 1.334 
Fastelavn 4.506 
Skt. Hans 509 
Gaver 700 
Bestyrelseshonorar 19.200 
Kontorartikler 3.548 
Gartnerarbejde 16.500 
Reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser 25.466 
Advokatomkostninger 17.500 
Bankgebyr 3.869 
Kurstab (netto) 98 
Porto 900 
Omdeling 2.036 
Forsikring 1.746 
Diverse, herunder webdomaine 3.869  ___________  
Udgifter i alt  ÷101.781  ___________ 
Resultat  ÷2.959  ___________  ___________ 
 
Balance 31.12.2004 

 2004 2004 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

Aktiver  Passiver 
Kassebeholdning 2.515 Egenkapital 01.01.04 109.898 
Indestående på bankkonto 36.381 Årets resultat ÷2.959    ___________ 
Obligationer:  Egenkapital 31.12.04 106.939    ___________ 
8% Totalkredit 2012 (kurs 106,5) 6.611 
8% Totalkredit 2014 (kurs 108) 752  
Uniinvest (kurs 102,5) 60.680 68.043   ___________ ___________ 
Aktiver  106.939 Passiver  106.939   ___________  ___________   ___________  ___________ 
 


