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Ledelsens pitegning
Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfalgende resultatopgsrelse samt balance giver et retvisende
billede af foreningens okonomiske stilling pr. 31. december 2006.
Det skal bemrerkes, at de tilgodehavender og geld der har vreret opfort i regnskabet siden 2001 er
udlignet over egenkapitalkontoen, idet de nu er forreldet.

Bestyrelsen indstiller herefter irsrapporten til godkendelse pi foreningens ordinrere generalforsamling.

Svendborg, den23. janrar 2007

Formand

Bestyrelsen
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Den uafhrengige revisors pitegning
Til Grundej erforeningen Rantzausminde Kystpark:

Vi har revideret irsrapporten for Grundejerforeningen Rantzausminde Kystparlc, for regnskabsiret l.
januar - 31. december 2006 omfattende ledelsespitegning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gorelse, balance og egenkapitalopgorelse. Arsrapporten aflegges efter irsregnskabsloven og
foreningens vedtegter.

Ledelsens ansvar for irsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflregge en irsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Arsregnskabsloven og vedtegterne. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflegge en
irsrapport, der giver et retvisende billede uden vesentlige fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og
udovelse af regnskabsmessige skon, som er rimelige efter omstrendighederne.
Revisors ansyar og den udfsrte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om irsrapporten pi grundlag af vor revision. Vi har udfsrt
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krcver, at vi lever
op til etiske krav samt planlregger og udfsrer revisionen med henblik pi at opni hoj grad af sikkerhed
for, at irsrapporten ikke indeholder vrsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opni revisionsbevis for de belsb og oplysninger, der er anfsrt i
irsrapporten. De valgte handlinger afrranger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for vesentlig fejlinformation i irsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens
udarbejdelse og aflreggelse af en irsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighedeme, men ikke med det formil at udtrykke en
konklusion om effeltiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udsvede
regnskabsmressige sksn er rimelige samt en vurdering af den samlede prrsentation af irsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at irsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og
den finansielle stilling pr. 31. decerrber 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regl-
skabs6ret l januar - 3l.december 2006 i overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Svendborg, den 23.januar 20&

Revisionsfirlnaet Kaj Aage Rasmussen

/tLz-
Kaj Aage Rasmusse,n
Registreret Revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark for perioden 1. januar til 31. decem-
ber 2006 er aflagl i overensstemmelse med irsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomhe-
der.

Generelt om indregning og miling:
I resultatopgorelsen indregnes indtegter i takt med, at de indbetales. I resultatopgorelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige skonomiske fordele vil tilflyde sel-
skabet, og aktivets verdi kan miles pilideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragi
selskabet, og forpligtelsens vardi kan miles pilideligt.
Ved fsrste indregning miles akliver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
irsrapporten aflegges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksisterede pi balancedagen.
Resultatopgerelsen:
Indtregter:
Kontingentindtegter indregnes i resultatopgorelsen, pi medlemmets indbetalingstidspunlft.

Driftsudgifter:
Driftsudgifterne omfatter omkostninger til underleverandarer ogovige direkte omkostninger.

Finansielle ooster:
Finansielle indtregter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrsrer regn-
skabsiret. Finansielle poster omfatter renteindtegter fra indestiende i pengeinstitut.

Balancen:
Aktiver:
lndestiende i pengeinstitut er milt til amortiseret kostpris svarende til nominel verdi.

Ge ldsforpligtelser:
Grld er m61t til amortiseret kostpris svarende til nominel vrerdi.
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Driftsresultat 1. januar - 31. december

Indtregter:
Andel sboli gforeningen "Hvide"

Solyst.......
HD Ejendomme.........
Udlejningsejendomme ...............
Sundparkor aftl. A.......
Sundparken afd. B.......
Sundparken aftl. C..............
Sundparken aftl. D.......
EEC 3 storparceller
Renteindtegter ..........
Indtregter i alt..........

Driftsudgifter:
Adminisfration bestyrelsen/administrator.......
Kontorhold, gebyrer...
Forsikring.
Revision
El- belysning .............
Vedligeholdelse og indksb:
Gresslining m.v...........
Snerydning
Sprojtning.
Fejning
Kommunegodkendelse el ..............

Grsnne omrider:
Anleg bag volden (Flis til volden 2004)
Anleg af fellesarealer (Planter 2004)

Generalforsamling... ..
Driftsudgifter i alt.......
Resultat for udgifter til opdeling af foreningen til to foreninger...............
Udgifter ved opdeling til 2 foreninger
Landinspektor
Advokat...
Notat opdeling...
Indbetalt af Sundparken .............

Udgifter ved opdelingtil2 foreninger i alt...........
Arets resultat

2006

10.350
67.400

0
16.8s0

0
0
0
0
0

1.786
96.386

2005

6.583
40.000
10.000

0
10.000
5.000
7.000
8.000

30.000
1 . 1  1 3

r17.696

5.000
299

1.593
3.000

21.464

18.37s
16.250

365
1 . 1 6 8

474

22.543
34.125
2.0s9

t26.tt5
-  9.019

s.000
124

t.737
3.000
1.500

14.937
14.894

0
6s2

0

0
8.094

301
50.239
46.147

29.525
s0.32s
1.125

- 22.024
58.951

=_tl8iM

0
0
0
0
0

=______9m9
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Aktiver pr. 31. december

Nordea

Tilgodehavender:

Grundejerforeningen Solyst (200 1 )
Minen (2001)
Solen (2001)
Vil la De Luxe (2001 ) ...............
Bisanja Landbrugsareal (200 I ) ...............
Aktiver i alt..........

Passiver pr. 31. december

Egenkapital:
Saldo lll2006
Tilgodehavender merket (2001) er overfsrt til egenkapitalen(forddet) ........
Geldsposter merket (200 1 ) er overfsrt til egenkapitalen(forreldet) ...............
Arets resultat
Egenkapital i alt

Geld:
STG Ejendomsadministration (200 I )
Bisanja A/S (2001)
Skyldige omkostninger (200 I )..
Afsat revision
Greld i a1t...........

Passiver ialt...........

2006 2004
33.022 45.826

0
0
0
0
0

t?.0r2

19.t26
9.563
9.563
9.s63
9.s63

112.223

2006

42.826
-57.378
-57.378

- 12.804
30.022

0
0
0

3.000
_______3Jt00

2004

51.845
0
0

-_____9-019
42.826

10.000
4l,7lg
5.660
3.000

__50313

?o-o22 103 ?04

697lKAAR/hc 3 ex.
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Protokollat til irsrapoort pr.31. december 2006.

Revision af irsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2006.

Pi foranledning af bestyrelsen, har vi foretaget revision af arsrapporten for perioden lll 2006 - 3l/12
2006.

Den udfsrte revision
Revisionen er udfsrt i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Vi har gennemgiet bilagsmaterialet i det omfang vi har anset det for nsdvendigt for revision af
Arsrapporten.
Om den bogholderimessige forretningsgang kan jeg oplyse:

Resnskabet
Bogholderiet varetages af Jorgen Franke, der stir for udbetalinger og indbetalinger. Alle belsb "ksrer"

via konto i Nordea. Vi har modtaget alle bilagene samt kontoudtog fra banken, hvor udgifterne og ind-
tregterne fremgir. Vi har stikprovevis kontrolleret kassebilagene.

Kontineentindte sten
er bogfu pi grundlag foreningens udsendte opkrevninger.
Indbetalingen heraf er indsat pi foreningens konto i Nordea. Disse opkrrevninger er stikprovevis gen-

nemgiet.

Omkostnineer
er bogfort pn grundlag af betalte fakhraer/notaer pi den relevante konto i bogholderiet.

Til foreningens realiserede driftsresultat for 2006 i forhold til budgettet, kan jeg anfare folgende:

Kontingentindtrgten er realiseret tret pit det budgetterede.

Driftsudgifterne er realiseret med kr. 19.604 mere end budgetteret, totalt set. De stsrste afrigelser ved-
rorer udgifterne til opdeling af foreningen i to foreninger.
Ved gennemgangen afbalancen har vi, i overensstemmelse med god revisorskik, overbevist os om de

opforte aktivers tilherrsforhold til foreningen samt om tilstedeverelsen.
Posteme market (2001) bestar bl.a. af, tilgodehavender ved parcelejerne og greld til Bisanja m.fl.

Posterne er overfsrt til egenkapitalen, da de er foraldet, som besluttet af bestyrelsen. Der er tale om
poster fra foreningens forste &rsregnskab.
Vi har kontrolleret, at de forpligtelser, der os bekendt pihviler foreningen, er rigtigt udbykt i

irsrapporte,n, dog henvises til foregderrde afsnit i revisionsprotokollatet.
Revisionen har ikke taget sigte pi afsloring af besvigelser.

Revisionen har i owigt ikke givet anledning til bemerkninger eller forbehold.

Arets driftsresultat er negativt med la. 12.804.

Regnskabet er udarbejdet afundertegnede pi grundlag afregnearket/balancen pr. 3 l. december 2006.



PryD
Regnskabet er forsyret med folgende:

Den ualhengige revisors pitegning
Til Grundej erforeningen Rantzausminde Kystpark:

Vi har revideret irsrapporten for Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark for regnskabsiret
l januar 31. december 2006 omfattende ledelsespitegning, anvendt regnskabspraksis,
resultatopgorelse, balance og egenkapitalopgorelse. Arsrapporten aflrgges efter irsregnskabsloven og
foreningens vedtagter.

Ledelsens ansyar for irsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflagge en irsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med drsregnskabsloven og vedtegteme. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflegge en
irsrapport, der giver et retvisende billede uden vesentlige fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og
udsvelse af regnskabsmessige skon, som er rimelige efter omstendighederne.
Revisors ansvar og den udforte revision
Vort ansvareratudfiykke enkonklusion om irsrapportenpngrundlag afvorrevision. Vi harudfuvor
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraver, at vi lever op til
etiske krav sarnt planlegger og udforer revisionen med henblik pi at opna hoj grad af sikkerhed for, at
irsrapporten ikke indeholder vesentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opni revisionsbevis for de belsb og oplysninger, der er anfsrt i

irsrapporten. De valgte handlinger afhenger afrevisors vurdering, herunder vurderingen afrisikoen for
vesentlig fejlinformation i irsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overnejer revisor inteme kontroller, der er relevante for fore,ningens udarbejdelse og
aflaggelse af en drsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke med det formil at udtykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne konhol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udsvede
regnskabsmessige sksn er rimelige samt en vurdering af den samlede prresentation af drsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ilfte givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at irsrapporten giver et retuisende billede af foreningens aktiver og passiver og

den finansielle stilling pr. 31. dece,mber 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsdret I januar- 3l.december2006 i overensstemmelse med drsregnskabsloven.
Svendborg, den 23januar 206Fh
Revisionsfirmaet Kaj Aage Rasmussen

,

Kaj Aage Rasmussen
Registeret Revisor



Pag l0

Oplest og godkendt af bestyrelsen for Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark.

Svendborg u^ ttl, 20q

-\,+---
Underskrift af bestyrelsen


