
Grundejerforeningen Digterparken

Årsregnskab for 2021

Resultatopgørelse 
Regnskab Regnskab Budget Budget

Ej revideret Ej revideret

Note 2020 2021 2021 2022

Kontingentindtægter 707.400 707.400 707.400 707.400
Andre indtægter, herunder gebyrindtægter 10.954 23.500 15.000 15.000
Finansielle poster 1 42.187 -99.267 15.000 15.000
Indtægter i alt 760.541 631.633 737.400 737.400

Snerydning & Grus 0 -50.063 -60.000 -60.000
Vedligeholdelse af grønne områder 2 -440.618 -608.504 -551.000 -400.000
Medlemsaktiviteter 3 -77.914 -91.105 -258.000 -265.500
Administrationsudgifter 4 -90.652 -124.040 -92.300 -95.500
Udgifter i alt -609.184 -873.711 -961.300 -821.000

Årets resultat 151.357 -242.078 -223.900 -83.600

Balance pr. 31. december 2021
Regnskab Regnskab Budget Budget

Ej revideret Ej revideret

Note 2020 2021 2021 2022

Aktiver   

Værdipapirer til kursværdi 5 2.385.552 2.275.368 2.385.552 2.275.368
Likvide beholdninger 6 391.442 273.298 160.043 169.448
Aktiver i alt 2.776.994 2.548.666 2.545.594 2.444.816

Passiver

Overført resultat 2.608.137 2.759.494 2.759.494 2.517.416
Årets resultat 151.357 -242.078 -223.900 -83.600
Egenkapital i alt 7 2.759.494 2.517.416 2.535.594 2.433.816

Diverse kreditorer og skyldige omkostninger 17.500 11.000 10.000 11.000
Forudbetalt kontingent 0 20.250
Gæld i alt 17.500 31.250 10.000 11.000

Passiver i alt 2.776.994 2.548.666 2.545.594 2.444.816



Grundejerforeningen Digterparken

Årsregnskab for 2021

Noter til årsregnskabet Regnskab Regnskab Budget Budget
Ej revideret Ej revideret

2020 2021 2021 2022

Note 1. Finansielle poster
Renter og udbytter 18.579 10.917 15.000 15.000
Kursregulering værdipapirer 23.608 -110.184 0 0

42.187 -99.267 15.000 15.000

Note 2. Vedligeholdelse af området
Græs/hækklipning, bede, buske, skraldespande mv. (kontrakt) -249.125 -260.000 -260.000 -260.000
Anden vedligeholdelse af grønne områder -112.162 -224.000 -100.000 -135.000
Oprensning af søer 0 -75.000 0
Reparation af broer -121.219 -111.000 0
Vedligeholdelse af 6 m veje og kloakker -53.130 0
El -26.201 -3.285 -5.000 -5.000

-440.618 -608.504 -551.000 -400.000

Note 3. Medlemsaktiviteter
Fastelavnsfest -15.401 0 0 -17.500
Sankt Hans Fest 0 0 -38.000 -38.000
Sommerfest -11.490 -48.415 -50.000 -40.000
Juletræ - Installation & Arrangement -861 -13.860 -20.000 -20.000
60-års jubilæumsfest - netto -80.000 -80.000
Generalforsamling (afvikling, tryk & omdeling) -9.450 -15.007 -20.000 -20.000
Blad og hjemmeside -14.680 -11.248 -15.000 -15.000
Vedligeholdelse af Lege- og sportsanlæg -26.032 -2.575 -35.000 -35.000

-77.914 -91.105 -258.000 -265.500

Note 4. Administrationsudgifter
Medlemsadministration, Nets, bankgebyrer mv. -11.036 -37.140 -10.000 -10.000
Bestyrelsesmøder -7.500 -11.664 -10.000 -10.000
Honorarer til bestyrelsen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Revisionshonorar -10.000 -11.000 -10.000 -11.000
Ansvarsforsikring -2.115 -4.236 -2.300 -4.500

-90.652 -124.040 -92.300 -95.500

Note 5. Værdipapirer til kursværdi
Danske Invest Fonde 2.385.552 2.275.368 2.385.552 2.275.368

2.385.552 2.275.368 2.385.552 2.275.368

Note 6. Likvide beholdninger
Kassebeholdning 825 825 825 825
Bankindestående 390.617 272.473 159.218 168.623

391.442 273.298 160.043 169.448

Note 7. Egenkapital
Overført resultat primo 2.608.137 2.759.494 2.759.494 2.517.416
Årets resultat jf. resultatopgørelsen 151.357 -242.078 -223.900 -83.600

2.759.494 2.517.416 2.535.594 2.433.816

I grundejerforeningens egenkapital er indeholdt den oprindelige beborhusfond,
der pr. 1. januar 2018 blev frigivet af Ballerup Kommune
Det frigivne beløb var 1.296.887 kr.
Midlerne kan frit disponeres af Grundejerforeningens generalforsamling.



Grundejerforeningen Digterparken
Bestyrelsens godkendelse

Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i vedtægterne for grundejerforeningen.

 Lisette Mørup Carlsson                                     Finn Andersen                                        Anja Bjørnholt

           Peter Bech                             Allan Kristensen                                 Jacob Goltermann                                   Martin Kramer-Jørgensen                 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for
Grundejerforeningen Digterparken.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2021, samt af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 22. marts 2022



Grundejerforeningen Digterparken
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Digterparken

Konklusion

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR 33 96 35 56
D. 22. marts 2022

Christian Sanderhage MNE-nr.: mne23347
statsautoriseret revisor

Grundejerforeningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen, balancen og noterne medtaget godkendte budgetter. Budgettet har ikke 
været underlagt revision.

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Digterparken for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, 
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægterne for Grundejerforeningen Digterparken.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af 
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 i overensstemmelse med vedtægterne for grundejerforeningen.

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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers 
etiske adfærd (IESBA Code)og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

- 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 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 noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler 
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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. 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne for 
grundejerforeningen. 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.

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. 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 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.



Grundejerforeningen Digterparken 

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er udarbejdet efter vedtægterne for Grundejerforeningen Digterparken.
Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne.

Anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Grundejerforeningsbidrag
Grundejerforeningsbidrag indtægtsføres i henhold til den af generalforsamlingen 
godkendte opkrævning hos Grundejerforeningens medlemmer.

Øvrige driftsudgifter
Der er foretaget periodisering af øvrige driftsudgifter.

Finansielle poster
Der er foretaget periodisering af renteudgifter og renteindtægter.

Aktiver
Værdipapirer
Værdipapirer optages til kursværdi. Kursreguleringer føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Passiver
Kreditorer
Kreditorer er optaget til pålydende værdi.


