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Foreningsoplysninger  m.v.
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  for  Foreningen  af

Time  Share  Ejere  på  Højengran.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at  årsregnskabet  giver  et  retvisende  binede  af  foreningens  aktiver,  pas-

siver  og  finansielle  stilling  pr. 31.12.18  samt  af  resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18.  Samtidig  er det  vores  opfattelse,  at  ledelsesberetningen  indehol-

der  en  retvisende  redegørelse  for  de  forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

København,  den  28. februar  2019

Bestyrelse

/j

trstenKjær  HansStige  PiaBrunsePia  Brunse

sekretær

Carsten  Kjær

formand næstformand/kasserer
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for  Foreningen  af Time  Share  Ejere  på Højengran  for  regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og  noter,  herunder  an-

vendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansielle  stining  pr. 31.12.18  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

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 foreningen  i overensstemmelse  med  internationale  eti-

ske  regler  for  revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Dan-

mark,  ligesom  vi  har  opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og  krav.

Det  er vores  opfattelse,  at  det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og  egnet  som  grundlag

for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Foreningen  har  medtaget  budgettal  som  sammenligningstal  i resultatopgørelse  og  noter.  Dis-

se budgettal  har,  som  det  også  fremgår  af  resultatopgørelse  og  noter,  ikke  været  underlagt  re-

vision,  hvorfor  vi  ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  billede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at  udarbejde  et  årsregnskab  uden  væsentlig  fejl-

information,  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  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at  opnå  høj  grad  af  sikkerhed  for,  om  årsregnskabet  som  helhed  er uden  væsent-

lig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og  at  afgive  en  revisionspå-

tegning  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  fejl-

information,  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  re-

vision  og  de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  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  forår-

saget  af  besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  fejl,  idet  be-

svigelser  kan  ornfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildled-

ning  eller  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

*  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  ud-

trykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  foreningens  interne  kontrol.

ø  Tager  vi  stining  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om  de regnskabsmæssige  skøn  og  tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af  det  opnåede  revisionsbe-

vis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  forhold,  der  kan  skabe  be-

tydelig  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  ener,  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  ener  forhold  kan  dog

medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på Højengran

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af  årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at  læse  ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller  på  anden  måde  synes  at  indehol-

de  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at  overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysnin-

ger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på  det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  kravene  i årsregn-

skabsloven.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Skagen,  den  28. februar  2019

Beierholm

Statsautoriseret  Revisøonspartnerse1skab

CVR-nr.  32 89 54 68

Søren  Rasmussen

Statsaut.  revisor
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Foreningens  akt,ivitet  består  i at varetage  medlemmernes  interesse  som  indehavere  af en

brugsret  til  en lejlighed  i Højengran  Time  Share  samt  at indgå  og administrere  administrati-

onsaftale  med  "Fonden  til  bevarelse  af Højengran"  om drift  og vedligeholdelse  af ejendom-

men.

Udviklingen  i foreningens  økonomiske  aktiviteter  og  forhold

Årsresultatet  med  et overskud  på t.DKK  137  er tilfredsstinende  sammenholdt  med  et budget

på  t.DKK  57.

I2018  har  foreningen  købt  brugsretterne  til  lejlighed  IO fra  Vestjysk  Bank.  Brugsretterne  er ef-

terfølgende  sat  til  salg,  og  den  31. december  2018  var  der  solgt  9 uger.  De resterende  41 uger

er fortsat  til  salg.  Regnskabet  for  2018  er påvirket  af  køb  og salg  af brugsretter  til  lejlighed  IO.

Resultatet  skyldes  primært  besparelser  på  renholdelse,  el og  vand  og  indtægter  ved  salg  af  lej-

lighed  IO. Der  har  dog  været  en meromkostning  til  nettorenter.

De samlede  variable  omkostninger  udviser  en meromkostning  på  t.DKK  121,  men  den  samle-

de omkostning  omfatter  ligeledes  en regulering  af solgte  brugsretter  til  lejlighed  IO (svarende

til  vareforbrug  ved  salg  af brugsretterne).  Såfremt  de variable  omkostninger  reguleres  for

denne  omkostning,  udviser  de variable  omkostninger  en  besparelse  på  t.DKK  65.

De samlede  faste  omkostninger  udviser  en meromkostning  på t.DKK  75 i forhold  til  det  ved-

tagne  budget  for 2018.  Meromkostningerne  skyldes  bl.a.  øget  omkostninger  til  forsikringer,

ejendomsskatter  m.v.,  herunder  specielt  til  antennelaug,  øget  omkostninger  til  administrati-

on, kontorhold,  porto  m.v.,  herunder  specielt  deltagelse  i Feriemesse  i Herning  samt  øget

omkostninger  til  rådgivning  i forbindelse  med  køb  af  lejlighed  IO.

I årets  løb er der  udført  løbende  vedligeholdelse  af lejligheder,  herunder  udskiftning  af inven-

tar  og toiletter,  malerarbejde  på udvendig  træværk  og udskiftning  af gulve  på balkoner.  Den

samlede  meromkostning  på  vedligeholdelse  udgør  t.DKK  29.

Årets  afkast  af værdipapirerne  (udbyt,te  og kursregulering)  udgør  en omkostning  på t.DKK  21.

Foreningen  har  herudover  afholdt  mindre  omkostninger  til  renter  og bankgebyrer.  I det  ved-

tagne  budget  for  2018  er der  opgjort  en  indtægt  til  t.DKK  40.

Antallet  af benyl,tede  TS-uger  er 638 i2018  imod  585  i2017.  Antallet  af registrerede  personer

i lejlighederne  i2018  er 1.979  mod  1.847  i2017.

Årets  resultat  overføres  til  egenkapitalen,  der  herefter  udgør  t.DKK  2.442.
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Resultatopgørelse

Note

Budget

2018

DKK

Ikke  revideret

Regnskab

2018

DKK

Regnskab

2017

DKK

1 Kontingent  m.v.

Indtægter

Rengøring

Vask  af  linned  samt  rengøringsartikler

El og  vand  m.v.

Regulering  brugsret,  lejlighed  IO

Variable  omkostninger

Bidrag  til  drift  og  pasning  af  fælles

faciliteter,  herunder  udendørs-

arealer  (Fællesforening)

Personaleomkostninger

2 Udskiftning  af  inventar

Indvendig  vedligeholdelse  af

bygning  m.v.

Udvendig  vedligeholdelse  af  bygning

og  udendørsarealer

Afskrivninger

Forsikringer,  ejendomsskat  m.v.

Administration,  kontorhold,  porto  m.v.

Revision,  regnskabsmæssig  og

juridisk  assistance

Bestyrelsesmøder,  generalforsamling

m.v.

3 Tab  på  debitorer

Faste  omkostninger

4 Nettorenter

Årets  resultat

1.673.000

1.673.000

- 325.000

-60.000

-165.000

o

-550.000

-20.000

- 340.000

-170.000

-50.000

- 85.000

-185.000

- 68.000

- 35.000

-28.000

-120.000

-5.000

-1.106.000

40.000

57.000

2.011.517

2.011.517

- 290.655

- 69.222

-125.440

-185.870

-671.187

-17.860

- 359.085

-154.883

-44.686

-115.732

-178.400

- 87.500

- 48.155

-39.200

-132.481

-2.560

-1.180.542

-22.562

137  .226

1.663.197

1.663.197

-287.783

- 53.600

-131.289

o

-472.672

- 23.055

- 336.825

-129.024

-20.080

-120.167

-178.926

- 80.545

- 34.669

-26.600

-132.227

o

-1.082.118

16.725

125.132

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  til  næste  år

I alt

57.000

57.000

137.226

137  .226

125.132

125.132
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

AKTIVER

Note

5 Renovering  af  Time  Share  lejligheder

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Beholdning  af  brugsretter,  lejlighed  10

Varebeholdninger  i alt

6 Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Værdipapirer  og  kapitalandele

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

7 0verført  resultat

Egenkapital  i alt

Modtagne  forudbetalte  kontingenter

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

8 Sikkerhedsstinelser

[3E!1Er?HOLrn
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Balance

31.12.18

DKK

3112.17

DKK

1.823.250

1.823.250

1.823.250

289.130

289.130

190.400

7.300

197  .700

375.750

375.750

406.660

1.269.240

3.092.490

2.001.650

2.001.650

2.001.650

o

o

183.580

21.707

205.287

446.745

446.745

295.557

947.589

2.949.239

2.441.914

2. 441.914

427.840

70.976

151.760

650.576

650.576

3. 092.490

2.304.688

2.304.688

423.360

72.629

148.562

644.551

644.551

2.949.239

IO



Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

Budget

2018

DKK

Ikke  revideret

Regnskab

2018

DKK

Regnskab

2017

DKK

1. Kontingenter

Kontingenter

Udlejningsprovision

Udlejning  af  egen  TS-beholdning

Ekstra  rengøring  m.v.

Salg  lejlighed  10

I alt

1.616.000

30.000

5.000

22.000

o

'i.673.000

1. 602.518

33.795

39.364

16.640

319.200

2. 011.517

1.615.846

23.451

4.142

19.758

o

1.663.197

2. Udskiftning  af  inventar

Udskiftning  af  inventar  i lejligheder

Værktøj  m.v.

I alt

-170.000

o

-170.000

-154.218

- 665

-154.883

-128.755

- 269

-129.024

3. Tab  på  debitorer

Tab  på  debitorer

I alt

- 5.000

- 5.000

- 2.560

- 2.560

4. Nettorenter

Renter,  pengeinstitut

Udlodning,  værdipapirer

Kursregulering,  værdipapirer

Låneomkostninger

Diverse  gebyrer

I alt

zio.ooo

o

o

o

o

40.000

-12

49.560

- 70.995

o

-1.115

- 22.562

-310

25.549

- 2.267

- 5.500

- 747

16.725

[3EJ € nHDLrn
VI '3 «A  B e a. B A LA  N C E

Il



Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

5. Renovering  af  Time  Share  lejligheder

Beløb  i DKK Tag Køkkener

Kostpris  pr.  01.01.18

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.18

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.18

Af-  og  nedskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.18

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.18

1.338.718

o

1.338.718

-105.872

- 66.600

-172.472

1.166.246

L120.651

o

1.120.651

- 351.847

-111.800

-463.647

657.004

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

6. Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Forudfakturerede  kontingenter

Øvrige  tilgodehavender

I alt

168.000

22.400

190.400

168.000

15.580

183.580

7. Overført  resultat

Saldo  pr.  01.01.18

Årets  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.18

2.304.688

137.226

2.441.914

2.179.556

125.132

2.304.688

8. Sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for  foreningens  mellemværende  med  Spar  Nord  Bank  givet  sikkerhed  i forenin-

gens  værdipapirer,  hvis  regnskabsmæssige  værdi  udgør  t.DKK  376.

[3EIEr?H0Lm
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

9. Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansiene  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  lige-

ledes  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  akt,iver,  når  det  er sandsynligt,,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er sandsynligt,,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og  forpligtelsens

værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligt,elser  til  kostpris.

Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  enkelt  regn-

skabspost.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Foreningens  indtægt,er  består  af de for regnskabsåret  opkrævede  kontingenter  samt  udlej-

ning,  salg  m.v.

Andre  eksterne  omkostninger

Eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  vareforbrug,  vedligeholdelse  og  indretning

af  Time  Share  lejligheder  samt  administration  af  foreningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn  og  sociale  omkostninger  m.v.  til  foreningens  personale.

Afskrivninger

Afskrivninger  på  materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  For  foreningen  er anvendt  følgende  brugstider:

Køkkener  i Time  Share  lejligheder

Tag  på  Time  Share  lejligheder

IO år

20 år

BE,lEr?HOLITl
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

Finansielle  poster

Finansielle  poster  ornfatter  renteindtægt,er  og -omkostninger,  realiserede  og urealiserede

kursgevinster  og  -tab  på  værdipapirer  og  gebyrer.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  afskriv-

ninger.

Varebeholdninger

Brugsretter  måles  til  kostpris  efter  FIFO-princippet  ener  nettorealisationspris,  hvor  denne  er

lavere.  Kostpris  opgøres  som  købspriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende  vær-

di,  med  fradrag  af  nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab  opgøres  på  grundlag  af  en  individuel  vurdering  af  de  en-

kelte  tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgræsningsposter,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  værdipapirer  og kapitalandele,  der  er indregnet  under  omsætningsaktiver,  måles  til

dagsværdi  i balancen.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  ligeledes  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer

til  gældens  pålydende  værdi.
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