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Indholdsfortesnelse:

Bestyrelsens pitegning

Revisionspitegning

Regnskabspraksis

Driftsresultat for 1. januar - 31. december 2007

Aktiver og passiver pr. 31. december 2007 .........

Ledelsens pltegning

Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfalgende resultatopgsrelse samt balance giver et retvisende

billede af foreningens skonomiske stilling pr. 31. december 2007 .

Bestyrelsen indstiller herefter irsrapporten til godkendelse pi foreningens ordinere generalforsamling.

Svendborg, den 6. februar 2008
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Den uafhrengige revisors pitegning
T i I G rund ej e rfo r e ni n gen Ran t z aus m in d e Ky s tp ar k :

Vi har revideret irsrapporten for Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark, for regnskabsiret 1.
januar - 31. december 2007 omfattende ledelsespitegning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gorelse, balance og egenkapitalopgorelse. Arsrapporten aflegges efter irsregnskabsloven og
foreningens vedtegter.

Ledelsens ansvar for lrsrapporten

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflegge en irsrapport, der giver et retvisende billede i

overenssternmelse med irsregnskabsloven og vedtegterne. Dette ansvar omfatter udformning,

implernentering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflagge en

Srsrapport, der giver et retvisende billede uden vesentlige fejlinformation, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmassig regnskabspraksis og

udsvelse af regnskabsmressige skon, som er rimelige efter omstendighederne.

Revisors ansyar og den udfsrte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om irsrapporten pi grundlag af vor revision. Vi har udfort
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraever, at vi lever

op til etiske krav samt planlagger og udforer revisionen med henblik pi at opni 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 af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen

for vrsentlig fejlinformation i irsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens

udarbejdelse og afleggelse af en Srsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pl at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke med det formil at udtrykke en

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udsvede
regnskabsmassige sksn er rimelige samt en vurdering af den samlede prresentation 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. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

Skabsiret I januar - 3l.decernber 2007 i overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Svendborg, den 6. februar 2008

Revisionsfirmaet Kaj Aage Rasmussen

//-z
Kaj Aage Rasmussen

Registreret Revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark for perioden 1. januar til 31. decem-
ber 2007 er aflagt 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 skonomiske fordele vil fragi
selskabet, og forpligtelsens vrerdi kan miles pilideligt.

Ved fsrste indregning m6les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregring og miling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
irsrapporten aflregges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksisterede pi balancedagen.
Resultatopgorelsen:

Indtester:

Kontingentindtegter indregnes i resultatopgorelsen, pi medlemmets indbetalingstidspunkt.

Driftsudgifter:

Driftsudgifterne omfatter omkostninger til underleverandsrer og ovige direkte omkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle indtagter og omkostninger indregnes i resultatopgsrelsen med de belob, der vedrsrer regn-
skabsiret. Finansielle poster omfatter renteindtegter fra indestiende i pengeinstitut.

Balancen:

Aktiver:

Indestiende i pengeinstitut er melt til amortiseret kostpris svarende til nominel verdi.

Galdsforplietelser:

Geld er milt til amortiseret kostpris svarende til nominel vrerdi.



Driftsresultat 1. januar - 31. december

Indtregter:

Andelsboligforeningen "Hvide"

Solyst.. . . . . .

Udlejningsejendomme

Renteindtegter ...........

Indtregter i  alt . . . . . . . . . . .

Driftsudgifter:

Vedlieeholdelse og indksb:

Grresslining m.v........

Snerydning

Sprojtning

Fejning og rensning af brsnde

Grsnne omrider:

Anleg af fellesarealer (Planter 2004)

Generalforsamling.....

Administration ............

Kontorhold, gebyrer...

Revision

Advokat/tinglysning..

Forsikring.

El- belysning ... . . . . . . . . . .

Driftsudgifter i alt.......

Resultat for udgifter til opdeling af foreningen til to foreninger...............

Udeifter ved opdelins til 2 forenineer

Landinspekt sr..............

Advokat...

Notat opdeling...

Indbetalt af Sundparken .............

Udgifter ved opdelingtll2 foreninger i alt...........

Arets resultat

2007

12.000
48.000
12.000
2.614

74.614

2006

10.350
67.400
16.850
r.786

96.386

L3.719 14.937
4.702 14.894

610 0
9.056 6s2

0 8.094
292 301

s.000 5.000
110 r24

3.000 3.000
6.400 0
2.013 1.737

0 1.500
44.902
29.712

50.239
46.r47

29.525
s0.32s
1.t25

- 22.024
58.951

___29:LI2 -_J2-804

0
0
0
0
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Aktiver pr. 31. december

Nordea.... .

Aktiver i  alt . . . . . . . . . .

2007 2006
62.734 33.022
62.734 33.022

Passiver pr. 31. december

Egenkapital:

Saldo 1112007

Tilgodehavender merket (2001) er overfsrt til egenkapitalen(foraldeQ ........
Greldsposter mrerket (2001) er overfsrt til egenkapitalen(forreldeQ ...............
Arets resultat

Egenkapital i alt

Gald:

Afsat revision

Grld i  aIt. . . . . . . . . . .

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

2007

30.022
0
0

29.712
59.734

42.826
-57.378
-57.378

- 12.804
30.022

3.000 3.000
3.000 3.000

___52,,1i4 __39-022

697lKAAR/hc 3 ex.


