
Kassererens bemærkninger til årsregnskabet 2019 
 
Vi har fået tilføjet et budget program til vores regnskabsprogram som gør, at vi mere 
udførligt kan følge med i om budgettet som blev vedtaget til generalforsamlingen i marts 
2019 bliver overholdt. 

Som I kan se i det medsendte regnskab har vi i år et overskud på kr. 253.249, som dels 
skyldes mersalg af haver samt et mindre forbrug af vores faste udgifter som jeg nedenfor vil 
gennemgå, med de forklaringer der hører til noten. 

 

Note 1. Nettoomsætning 
Salg af haver er der en merindtægt på kr. 73.890 i forhold til det budgetterede, som er en del 
af vores overskud. 

 

Note 2. Fælleshus omkostninger 
Her er det EL på kr. 23.496 der stikker ud og denne EL er ikke kun forbrug i fælleshuset men 
over hele foreningen. Den burde stå under note 3. fællesarealer – hvor den flyttes til i 2020. 

 

Note 3 Fællesarealer 
Her er som I kan se også hentet en del ind som giver vores overskud, idet vi kun har brugt 
kr. 213.122 – budgetteret med i alt kr. 410.000. Så hvis vi tager differencen her sammenlagt 
med salg af haver er det hovedparten her vi har vores overskud. 

 

Note 4. Personaleomkostninger 
Her har vi ligeledes brugt mindre som til dels skyldes vi ikke har brugt det budgetterede med 
andre honorarer, da vi i de fleste tilfælde i bestyrelsen har kunnet fuldføre de fleste opgaver 
selv. 

 
Note 5. Administrationsomkostninger  
Her har vi mere eller mindre brugt hvad vi budgetterede med på nær vi har brugt. Kr. ca. 
5.000 mindre. 

 

Note 6. Aktivitetsudvalg omkostninger 
Her er der forbrugt 72. 400 hvilket der også blev budgetteret med. 

 

Note 7. Afskrivninger  
Her er posten kr. 42.954 den årlige afskrivning. 

 

Note 8. Renteudgifter  
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Her var der budgetteret med kr. 40.000 og vi har forbrugt kr. 41.735 så en budget 
overskridelse på kr. 1.735. 

 

Note 9. Fælleshus 
Her er vi under posten fælleshus bygning hvor vi kan følge total afskrivningerne over årene. 

 

10. Egenkapital 
Her stod en post på kr. 49.419 som var en post der var hensat til vort jubilæum der jo er 
overstået for nogle år tilbage så denne post blev Jeg og revisor enige om at indtægtsføre, så 
posten ikke følger med fremover. 

 

Note 11. Anden gæld 
Her er posterne skyldig til revisor kr. 19.000 

Øvrige omkostninger = en forskudsbetaling på leje fælleshus kr. 2.000 samt øvrige 
omkostninger kr. 788. 

 

Note 12. Mellemregning medlemmer 
Her er posten kr. 179.109 differencen mellem opkrævet kontra betalt vand jvf. 
Årsopgørelsen fra HOFOR.  

Her har jeg og revisor ændret på proceduren og det set i lyset af at vi skal have vandmålere 
og at 2020 bliver det sidste år hvor vi opkræver vand til fælles forbrug samt afregning. 

Bestyrelsen vil foreslå (I forbindelse med finansieringen af vandmålere) at disse kr. 179.000 
indgår i en delbetaling af vandmålerne og det forventede forbrug på de 10.000m3 i 2020 
opkræves som vedtaget på generalforsamlingen i 2019. 

Til generalforsamlingen 2020 laver jeg en samlet opgørelse over forbruget i 2019 samt det 
forventede forbrug i 2020 samt hvad HOFOR allerede nu opkrævet os a’conto, således det 
vil være mere belyst. 

Ligeledes burde der have været en specifikation af vores opkrævning til ejendomsskatter, 
renovation, rottebekæmpelse m.m - specificeret sammen med de faktiske indbetalinger. Men 
idet de går i 0 har revisor valgt denne gang ikke at tage specifikationen med.  

 

Vivi Zimling 

Kasserer – PF Maglebylund 

 

 


