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Årsregnskab	  for	  2014

Bestyrelsen	  indstiller	  årsregnskabet	  for	  2014	  til	  generalforsamlingens	  godkendelse

Bestyrelsen,	  Kvistgård	  den	  26.	  februar	  2015

Jette	  Szymanski,	  formand

Annemette	  Ryge,	  næstformand

Anne	  Sommer,	  kasserer

Ken	  Kristensen

Janne	  Weidinger	  Kristensen

Inge	  Bay	  Sten

Sofie	  Søndergaard	  Szymanski

Michael	  Clement

Bilagskontrollantens	  påtegning
Som	  generalforsamlingensvalgt	  bilagskontrollant	  har	  jeg	  gennemgået	  OF	  Kvistgårds
bogføring	  og	  bilag.	  Jeg	  har	  ikke	  fundet	  anledning	  til	  bemærkninger	  omkring	  bilags-‐
revisionen.	  Jeg	  har	  gennemgået	  de	  anvendte	  procedurer	  for	  beslutninger	  og	  
betalinger	  og	  i	  den	  forbindelse	  haft	  en	  dialog	  med	  bestyrelsen.

København,	  den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2014

Billangskontrollant

Årsregnskabet	  dækker	  perioden	  1.	  januar	  -‐	  31.	  december	  2014.	  Årets	  indtægter	  og	  udgifter	  fremgår	  af	  efterfølgende	  resultatopgørelse.	  Der	  
foretages	  periodisering	  af	  væsentlige	  poster	  således	  at	  væsentlige	  indtægter	  og	  udgifter	  medtages	  i	  det	  år	  de	  vedrører.	  Bestyrelsen	  henviser	  
til	  formandens	  beretning	  vedrørende	  gennemgang	  af	  væsentlige	  begivenheder	  i	  2014	  samt	  noter	  i	  nærværende	  regnskab.
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OF	  Kvistgård
Årsregnskab	  2014

Noter Regnskab
Resultatopgørelse 2014

Indtægter
1 Lokalkontingent,	  grundbeløb 943.200
Lokalkontingent,	  fællesarbejde 39.800
Syn	  af	  huse 6.000
Salg	  af	  nøgler,	  vaskehus 8.000
Udlån	  af	  trailer 550

2 Indtægter	  medlemsarrangementer 8.304
Diverse	  indtægter 2.955
Indtægter	  i	  alt 1.008.809

Ordinære	  udgifter
Medlemsarrangementer

2 Sommerfest,	  Sct.	  Hans	  og	  medlemsmøder 40.780
Generalforsamling 12.555
Repræsentation 1.666

55.001

Grønne	  områder
3 Fællearbejde 16.343
4 Eksterne	  håndværkerudgifter	  o.l. 28.319
5 Løn	  Grønne 129.848
Beklædningsgodtgørelse 3.000
Veje	  og	  stier 13.302
Legeplads 4.091
Maskiner	  Drift,	  vedligehold	  og	  brændstof 11.327

6 Mindre	  anskaffelser 35.083
241.313

Drift	  klubhus	  og	  øvrige	  bygninger
7 Bygningsvedligeholdelse 26.904
Elforbrug 21.286
Drænpumper 39.655
Forsikringer 24.298
Mindre	  anskaffelser+Inventar 5.310

8 Udskiftning	  Stophaner 14.837
132.290

Området
9 Vandforbrug 170.535
Renovation 71.611

10 Storskrald	  og	  haveaffald 77.426
319.572
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Noter Regnskab
Resultatopgørelse 2014

Vaske/Badhus
Vaskemaskiner,	  vaskehus 1.419
Beklædningsgodtgørelse,	  Rengøring 5.700
Forbrugsvarer,	  vaskehus 6.119

13.238

Bestyrelsen
11 Bestyrelsesmøder 8.762
11 Kørselsgodtgørelse 23.524
12 Telefon-‐og	  administration	  godtgørelse 33.300

65.586

Adminstration
Kontorartikler 2.177
Porto	  og	  Gebyr 8.205
Regnskabsassistance 5.434
Kopimaskiner	  og	  printer	  o.l. 0
Telefon	  og	  internet 7.580
Mindre	  anskaffelser 3.487

26.883

Ordinærer	  udgifter	  i	  alt 853.883

Ordinært	  nettoresultat	  i	  alt 154.926

Ekstraordinærer	  indtægter
9 Vandafledningsafgift	  2013,	  retur	  fra	  Helsingør	  Kommune 130.745
Ekstraordinærer	  indtægter	  i	  alt 130.745

Ekstraordinærer	  udgifter
Fejl	  i	  årsregnskab	  2012 0
Drænprojekt 0

13 Udgiftsførelse	  af	  Postkasser	  fra	  Aktiver 30.364
Ekstraordinærer	  udgifter	  i	  alt 30.364

Samlet	  netto	  resultat 255.307

Finansielle	  indtægter 2.792

Årets	  resultat 258.099
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Balance	  pr.	  31.	  december	  2014
Regnskab

AKTIVER 2014

Driftmidler
Postkasser
Primosaldo 30.364

13 Årets	  regulering	   -‐30.364
Ultimo	  saldo 0

Tilgodehavender
14 Øvrige	  tilgodehavender 466

466

Likvide	  midler
Kasse 1.206
Arbejdernes	  Landsbank 854.398
Jyske	  Bank	  opsparing 623.812

1.479.416

Aktiver	  i	  alt 1.479.882

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital	  primo 989.623
Årets	  resultat 258.099

1.247.722

Kortfristet	  gæld
15 Skyldige	  omkostninger 232.160

Passiver	  i	  alt 1.479.882

Noter

Noter	  2014
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1 Lokalkontingent

2 Medlemsarrangementer
2014

Sommerfest	  og	  Sct.	  Hans,	  indtægter 8.304
Sommerfest	  og	  Sct.	  Hans,	  udgifter -‐40.780
I	  alt -‐32.476

3 Fællearbejde

.
4 Eksterne	  håndværkerudgifter	  o.l.

5 Løn	  Grønne

6 Mindre	  anskaffelser

7 Bygningsvedligeholdelse
Omfatter	  opsætning	  af	  ny	  dør	  til	  den	  overdækkede	  terrasse	  i	  Klubhus

8 Udskiftning	  Stophaner

Noter	  2014	  -‐	  fortsat

Vi	  har	  i	  2014	  afholdt	  4	  gange	  fællesarbejde	  med	  et	  gennemsnitlig	  deltagerantal	  på	  ca.	  15.

Omfatter	  i	  al	  væsentlighed	  (27.600	  kr.)	  skovning	  af	  foreningens	  træer	  på	  hele	  området,	  som	  har	  været	  til	  fare	  for	  at	  falde	  ned	  på	  
fællesområder	  eller	  i	  haver	  og	  som	  har	  været	  for	  farlige	  til	  at	  vores	  grønne	  skulle	  tage	  dem	  ned.

Omfatter	  timeløn	  til	  foreningens	  Grønne	  mænd	  og	  kvinder	  til	  vedligeholdelse	  af	  fællesområder.	  Der	  har	  i	  2014	  været	  anvendt	  
væsentlige	  flere	  timer	  end	  vi	  har	  været	  vant	  til.	  Dette	  skyldes	  dels	  at	  vi	  i	  de	  foregående	  år	  har	  oparbejdet	  et	  efterslæb	  vedrørende	  
vedligeholdelse	  af	  fællesområder	  samt	  de	  storme	  der	  har	  været,	  som	  har	  krævet	  ekstra	  oprydning.	  Endvidere	  er	  der	  foretaget	  en	  
grundig	  oprydning	  i	  værksted,	  på	  Nobels	  plads	  m.v.

Omfatter	  blandt	  andet	  køb	  forbrugsvarer	  som	  skuer,	  nøgler,	  nye	  affaldscontainer,	  pælbor,	  hækkeklippere	  samt	  kædesav.	  

Lokalkontingent	  i	  2014	  er	  højere	  end	  2013	  som	  følge	  af	  reguleringen	  af	  kontingentet	  pr.	  parcel	  for	  2014.

Sommerfesten	  	  har	  i	  2014	  givet	  et	  større	  underskud	  end	  2013,	  som	  følge	  af	  at	  ønske	  om	  at	  give	  et	  større	  tilskud	  end	  tidligere,	  
hvilket	  også	  var	  budgetteret.	  

Vi	  har	  i	  2014	  betalt	  materialer	  i	  forbindelse	  med	  udskiftning	  af	  5	  stophaner	  for	  andelshavere.	  Andelshavere	  betaler	  selv	  
håndværkertimeløn	  m.v.	  for	  udskiftning.
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9 Vandforbrug

10 Storskrald	  og	  haveaffald

11 Bestyrelsesmøder	  og	  kørselsgodtgørelse

12 Telefon-‐og	  administration	  godtgørelse

13 Ekstraordinære	  udgifter

14 Øvrige	  tilgodehavender
Udlæg	  for	  bestyrelsen

15 Skyldige	  omkostninger
Omfatter	  følgende:
Skyldig	  løn	  til	  grønne	  medarbejdere 89.273
Skyldige	  omkostninger	  til	  OF	  hovedkontor 11.114
Skyldig	  til	  Helsingør	  forsyning	  vedr.	  vand.	   121.055
Skyldig	  renovation 10.000
Øvrige 718

232.160

Omfatter	  forplejning	  til	  bestyrelsersmøder	  samt	  kørselsgodtgørelse	  til	  de	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  køre	  til	  og	  fra	  
bestyrelsesmøder,	  andre	  møder	  i	  foreningen,	  syn	  af	  huse	  m.v.

Omfatter	  telefonfon-‐	  og	  administrationsgodtgørelse	  til	  9	  bestyrelsesmedlemmer	  efter	  statens	  takster.	  

Vi	  har	  i	  2014	  valgt	  at	  udgiftsføre	  foreningens	  postkasser,	  som	  har	  stået	  som	  et	  aktiv	  i	  flere	  år,	  unden	  at	  være	  blevet	  afskrevet.	  

Vi	  har	  i	  2014	  haft	  en	  gang	  afhentning	  af	  storskrald	  hvilket	  udgør	  33.242	  kr.	  Haveaffald	  er	  afhentet	  3	  gange	  og	  udgør	  44.184	  kr.

Afregning	  er	  i	  2014	  endeligt	  falde	  på	  plads,	  således	  vi	  ikke	  betaler	  vandafledningsafgift	  for	  vand,	  som	  ikke	  anvendes	  i	  klubhuset.	  Vi	  
har	  modtaget	  130.745	  kr.	  retur	  i	  vandafledningsafgift	  for	  2013,	  som	  er	  bogført	  under	  ekstraordinære	  indtægter.	  
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Årsregnskabet	  dækker	  perioden	  1.	  januar	  -‐	  31.	  december	  2014.	  Årets	  indtægter	  og	  udgifter	  fremgår	  af	  efterfølgende	  resultatopgørelse.	  Der	  
foretages	  periodisering	  af	  væsentlige	  poster	  således	  at	  væsentlige	  indtægter	  og	  udgifter	  medtages	  i	  det	  år	  de	  vedrører.	  Bestyrelsen	  henviser	  
til	  formandens	  beretning	  vedrørende	  gennemgang	  af	  væsentlige	  begivenheder	  i	  2014	  samt	  noter	  i	  nærværende	  regnskab.
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Budget Regnskab
2014 2013

951.200 862.400
40.000 39.800
6.000 8.600
2.000 6.100
1.000 900

0 0
1.000 312

1.001.200 918.112

30.000 23.665
15.000 11.551
7.000 1.414

45.000 36.630

35.000 27.494
0 0

60.000 44.003
6.000 5.700
80.000 66.091
10.000 0
30.000 15.650
10.000 6.365

231.000 165.303

40.000 55.099
30.000 23.941
110.000 40.306
24.000 23.722

0 0
0 0

204.000 143.068

160.000 268.727
90.000 82.758
75.000 75.435

325.000 426.920
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Budget Regnskab
2014 2013

10.000 12.843
6.000 5.700
20.000 12.084
36.000 30.627

25.000 27.236
30.000 24.279
30.000 29.600
85.000 81.115

5.000 4.006
7.000 5.951
6.000 4.484

0 0
30.000 23.515

0 0
48.000 37.956

974.000 921.619

27.200 -‐3.507

0 0
0 0

0 24.589
500.000 6.015

0 0
500.000 30.604

-‐472.800 -‐34.111

5.000 9.592

-‐467.800 -‐24.519
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Regnskab
2013

30.364
0

30.364

32.652
32.652

635
307.519
623.813
931.967

994.983

1.014.142
-‐24.519
989.623

5.360

994.983
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2013

-‐23.665
-‐23.665

Vi	  har	  i	  2014	  afholdt	  4	  gange	  fællesarbejde	  med	  et	  gennemsnitlig	  deltagerantal	  på	  ca.	  15.

Omfatter	  i	  al	  væsentlighed	  (27.600	  kr.)	  skovning	  af	  foreningens	  træer	  på	  hele	  området,	  som	  har	  været	  til	  fare	  for	  at	  falde	  ned	  på	  
fællesområder	  eller	  i	  haver	  og	  som	  har	  været	  for	  farlige	  til	  at	  vores	  grønne	  skulle	  tage	  dem	  ned.

Omfatter	  timeløn	  til	  foreningens	  Grønne	  mænd	  og	  kvinder	  til	  vedligeholdelse	  af	  fællesområder.	  Der	  har	  i	  2014	  været	  anvendt	  
væsentlige	  flere	  timer	  end	  vi	  har	  været	  vant	  til.	  Dette	  skyldes	  dels	  at	  vi	  i	  de	  foregående	  år	  har	  oparbejdet	  et	  efterslæb	  vedrørende	  
vedligeholdelse	  af	  fællesområder	  samt	  de	  storme	  der	  har	  været,	  som	  har	  krævet	  ekstra	  oprydning.	  Endvidere	  er	  der	  foretaget	  en	  
grundig	  oprydning	  i	  værksted,	  på	  Nobels	  plads	  m.v.

Omfatter	  blandt	  andet	  køb	  forbrugsvarer	  som	  skuer,	  nøgler,	  nye	  affaldscontainer,	  pælbor,	  hækkeklippere	  samt	  kædesav.	  

Lokalkontingent	  i	  2014	  er	  højere	  end	  2013	  som	  følge	  af	  reguleringen	  af	  kontingentet	  pr.	  parcel	  for	  2014.

Sommerfesten	  	  har	  i	  2014	  givet	  et	  større	  underskud	  end	  2013,	  som	  følge	  af	  at	  ønske	  om	  at	  give	  et	  større	  tilskud	  end	  tidligere,	  
hvilket	  også	  var	  budgetteret.	  

Vi	  har	  i	  2014	  betalt	  materialer	  i	  forbindelse	  med	  udskiftning	  af	  5	  stophaner	  for	  andelshavere.	  Andelshavere	  betaler	  selv	  
håndværkertimeløn	  m.v.	  for	  udskiftning.
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Omfatter	  forplejning	  til	  bestyrelsersmøder	  samt	  kørselsgodtgørelse	  til	  de	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  køre	  til	  og	  fra	  
bestyrelsesmøder,	  andre	  møder	  i	  foreningen,	  syn	  af	  huse	  m.v.

Omfatter	  telefonfon-‐	  og	  administrationsgodtgørelse	  til	  9	  bestyrelsesmedlemmer	  efter	  statens	  takster.	  

Vi	  har	  i	  2014	  valgt	  at	  udgiftsføre	  foreningens	  postkasser,	  som	  har	  stået	  som	  et	  aktiv	  i	  flere	  år,	  unden	  at	  være	  blevet	  afskrevet.	  

Vi	  har	  i	  2014	  haft	  en	  gang	  afhentning	  af	  storskrald	  hvilket	  udgør	  33.242	  kr.	  Haveaffald	  er	  afhentet	  3	  gange	  og	  udgør	  44.184	  kr.

Afregning	  er	  i	  2014	  endeligt	  falde	  på	  plads,	  således	  vi	  ikke	  betaler	  vandafledningsafgift	  for	  vand,	  som	  ikke	  anvendes	  i	  klubhuset.	  Vi	  
har	  modtaget	  130.745	  kr.	  retur	  i	  vandafledningsafgift	  for	  2013,	  som	  er	  bogført	  under	  ekstraordinære	  indtægter.	  


