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BESTYRELSENS BERETNING

Reqnskab 20'19/2020

Regnskabet for 2019/20 udviser et driflsunderskud på kr. '174.776 mod et budgetteret under-
skud på kr. 103.126.
Dette skyldes at man har valgt at renovere 2 legepladser til i alt kr. 139.690 i stdet for at dele
udgifterne over 2 regnskabsår.

Foreningen haren frilikviditet på kr.81.870 nåralle skyldige omkostningerer betalt.

Solrød Kommune har pålagt foreningen at etablere energibesparende lysstandere.
Defte er etableret af SEAS/NVE med en udgift på kr. 294.131. Restgæld pr. 31.7.2020 kr. 58.826.
Der er således 1 afdrag tilbage pr.31.7.2020.
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Brdaet 202012021

Budgettet for 2020,/2021 er et rammebudget, og bestyrelsen kan frit disponere indenfor de
anførte beløb.

Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2020/2021 kr. 1.500 dec rate + 1.500,- juni rate

Dette vil give indtægter som følger:

Kontingenter. 82 medlemmer å kr. 3.000 pr. år
Forventede indskud
Renteindtægter, bank

FORVENTEDE INDTÆGTER I ALT

Bidrag til vejfond kr. 500 opkræves sammen med juniraten.

Jesper Eliasen

Solrød, den'16. seplember 2020.
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Resultat
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22§.60-0
4.{00

0
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0
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Resullat Bud REVISON
20'19t2020 201912020 2020t2021

2019- 31.JULt
$(0v80

246.000
4.000

0

INDTÆGTER
Kontingenter........
Andre indtægter
Forsikring indtægter.

233.700 INDTÆGTER IALT 238.200 233.600 250.000

14.963
't.834

585
1.200
2.752

572
2,260
1-986

444
803

15.625

Telefon

,15.138

5.781
489

1.200

16"500
2.500
1.000
1.200
3.200
1.000
3.000
8.000
1.500
5.000

16.000

'16.500

2.500
'1.000

1.200
3.200
1.000
3.000
8.000
1.500
5.000

16.000

UDGIFTER
ADMINISTMTION:
Forsikring..........
Kontorartikler og kopimaskine . . . . . . . . . . . ,

Porto og gebyrer

PBs-udgifter........
Generalforsamling
lvlødeudgifter

2.985
898

2.428
0

349
0Fastelavsfest

Administrationshonorar................. 15.675

43.028 ADMINISTRATIONIALT

74.652
0

1.349
0

14.244
3.110

119
3.925
4-511

385
5.375

702
507

0

FÆLLESAREALER:
Lønningerog feriepenge.................
Ekstern vedligeholdelse
Vedligeholdelsemaskiner................
Nyanskaffelser og vedligehold af legeplads.
Nyanskaffelser redskaber samt leie. . . . . . . .

Benzin og olie
Maling og vedligeholdelse af skur........,
lndkøbafsalt.......
Vognmand og slamsugning ..............
Planter ....., ".....
Reetablering af fællesarealer.............
øvrlge arealudgilter..
vandafgift ogmålerbrønd....,...........
Tabpådebitorer.,..,

2.A79 FÆLLESAREALERIALT

155-907 UDGIFTER IALT

44.943 58.900 58.900

90.861
0

9.340
139.690

0
2.469

0
1.962
3.100

0
0

41.226

85.000
0

7.000
5.000
5.000
4.000
5.000
4.000

15.000
2.500

40"000
26.000

70.000
40.000

7.000
5.000
5.000
4.000
5.000
4.000

r5.000
2.500

20.000
26.000

500
0

500
0

335
224

289.207 199.000 204.000

334.150 257.900 262.900

77 -793
-58,826
-20.000

-24.300

-20.000

-r2.900
-58.826
-20.000

RESULTAT FøR AFSKRIVNINGER. . . . .95.950

Afskrivning lysstandere ... -............. -58,826
Afskrivning traktor -20.000

___iL99q {03.126 -9'1.726
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2018t2019
BALANCE PR. 3'I. JULI 2O2O

AKTIVER

ANUEGSAKTIVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

PASSIVER

$(ovB0
REVISION

97.500
176.479
-20.000
-58.826

ANUEGSAKTIVER:
Maskiner:
Saldo primo . . . . . . . . 77,500
Lysstandere saldo primo . . . . . . . . . . . . . . ". ". "....... "., 117.653
-åretsafskrivningertraktor.............. -20.000
-årets afskrivninger lysstandere , , , . . . . . . . -58.826

'195.153 't'16.327

2.850
0

307.588
0

OMSIETNINGSAKTIVER:
Tilgodehavende kontingent og vejfond
Mellemregning vejfond.................. 0
lndestående i Sydbank 232.853
Forudbetalinger. . . . . 0

8.300

310.438 241.'153

505.591 357.480

KAPITALKONTO:
Formueprimo.......374.006

-'t.033 Arets resultat
372.973

-174.776

372.973 KAPITALKONTO I ALT 198.197

4.331
2.060
1.874
6.701

'117.652
Skyldig løn

14-570
2-',152

71.769
11.966
58.826

GÆLD:
SkyldigA-skatog AM-bidrag..............
Skyldige feriepenge. .

Skyldigepo6ter......

132.614

505.591

Skyldige lysstandere SEAS/NVE.

GÆLD I ALT.

PASSIVER I ALT

159.283

357.480
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REVISION

193.243

AKTIVER

2018t2019 20'19t2020

193.243 lndestående iSydbank. 233.800

AKTIVER I ALT 233.800

PASSIVER

Egenkapital:

Saldo primo. .. .. .... 193.243
Negative renter 443
Henlagt iåret..,..,,, 4'1.000

'1s2.243
0

4,1.000

193.243 EGENKAPITAL I ALT 233.800

GÆLD:

Skyldige omkostninger..................

GÆLD I ALT

'193.243 PASSIVER I ALT 233.800
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Den uafhængige revisoIs revisionspålegning sKovB0
T I foreningens medlemmer

REVISION

Konklusion
V har revideret årsregnskabet for Grundejerforen ng So rnarken og Grundelerforeningen Solmarkens
Vejfond for regnskabsåret 1 august 2019 31 lu 2020, der omfatier resultatopgørelse og balance.
Arsregnskabet udarbeides efter god regnskabsskik for grundejerforeninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabei giver et retv sende b llede afloren ngens aktver, påss ver og
finansie le stilng pr. 31.lu i 2020 samt af resu tatet af foren ngens aktivteter for regnskabsåret 1. august
2019 31.jul 2020ioverensstenrmesemedgodregnskabsskikforgrundejerforennger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores rev s on I overensstemme se med internationale standarder om revis on og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge dlsse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsn t "Revlsors ansvar for revislonen af årsregnskabet". Vr er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationa e eliske reg er for rev sorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderlgere krav, der er gældende i Danmark ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser henhold t I disse reg er og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
rev s onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Arsregnskabet indeholdeT oveTensstemme se rned foreningens sædvan ige praksis det af besty.eLsen
godkendte resu tatbudgeliat 201912020 a92020/2019. Budgetla lene, som fremgår særskilte ko onner
i li knytning til resultatopgøre sen, har ikke værel underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der g ver et retvisende bi lede
overenssterfmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som lede sen anser for nødvend g for at Lrdarbejde et årsregnskab uden væsentlg feil nformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller iej .

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er lede sen ansvar ig for al vurdere foren ngens evne til at forlsætte
drifien; at oplyse om forhold vedrørende fo(sat drlft, hvor dette er re evant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medm ndre lede sen enten har u

hens gt at ikvidere foren ngen, indsUlle drlften eller ikke har andet realist sk a ternaliv end at gøre dette.

Revisors ansvar for tevisionen aI årsregnskabet
Vores nrål er at opnå høj grad af s kkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent ig
fejl nformaiion, uanset om denne skyldes besvige ser el er fejl, og at afglve en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt n veau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
rev s on der udføres overenssteranelse med rnternauonale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, allld vil afdække væsentlig feilnformation, når sådan findes.
Fej jnformationer kan opstå som fø ge af besvigelser eller feil og kan betragtes som væsentlige, hvis det
rned rimelghed kan iorventes, at de enketvis eler samlet har lndflydelse på de økonomiske
beslulninger, som regnskabsbrugerne traeffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led I en revision, der udføres i overensstemme se med internationale standarder om revlslon og de
yder lgere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi fag ige vurderinger og opretholder professioneL

skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vl risikoen fo. væsentl g feilinformation , årsregnskabet, uanset orn denne
skyldes besvigelser el er fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som .eaktlon på disse risici sarnt
opnår revisionsbevis, der er t lstrækkeligl og egnet ul at danne grundlag forvores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsenUig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved vzesentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sarnmensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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Opnår vl forståe se af den lnterne kontrol med relevans for revlslonen for at kunne u

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikkefor at kun
konklusion om effeklivitelen af foreningens interne kontrol.

Tager vi slilLlng ti , om den regnskabspraksis, som er anvendl af ledelsen, er passende, saml om de
regnskabsnæssige skøn og t lknliede oplysnlnger, sorn ledelsen har udarbejdet, er rlrnelige.

KonklLrderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revlsionsbevis er væsenllig
!sikkerhed forbundet med begivenheder e ler forhold, der kan skabe betydelig tvivL om forenlngens evne
tll at forts€elte drften. Hvis vi konk uderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre oprnærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninqer ikke er Ulstrækkelige, modiflcere vores konkl!sion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder el er
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stiliing til den samLede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskaLret afspejLer de underliggende iransaktioner og beglvenheder
på en sådan måde, al der gives el retvisende billede heraf-

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelge revisionsmæssige observationer, herunder eventuel e betydeljge
mangler i intern kontroL, sorn vi identificerer under revisionen.

t dtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarllg for Ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion ned si(ker'ed om lede sesbe'ern'nge_

Itiknlning til vores revision afårsregnskabet er det vores ansvar al læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om Iedelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revjsionen eJler på anden måde synes at indeholde væsenllig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

henho d lil årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, al ledelsesberetningen er i overenssternmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemrnelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Borup, den 16. seplember 2020
sKovlrQ REVlsloN APs

O ./R-hr. 10290430il/
\ l/.,--
PCr Krlsliånsen

Regisheret revisor
N4edlem af FSR - Danske Revisorer

Generalforsarnlinqsvalot revisor:

Jeg har foretaget den interne revision afforeningens årsregnskab, og her under konstateret at
foreningens likvide beholdnlnger er til stede. Revisionen har ikke glvet anledning til bemærkninger.
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