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G n ndejedorening en Ranlzsa s mi nde Kyslp arh
Arsraooort 2008

Pitegninger

Ledelsespitegning

Best5nelsen har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for 2008 for Grundejerfor-
eningen Rantzausminde Kystpark.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmessig, siledes at etsrapporten giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsiret 1. januar - 31. december 2008.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 6. februar 2009
Bestyrelse:

Ole Brix
formand
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G ru n d ej e rlo r e ni ng e n R a nt za u s mi nde Ky s q a r k
Arsrapoort 2008

Pfltegninger

Den uafhrengige revisors pitegning

TiI medlemmerne i grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark
Vi har revideret Arsrapporten for gudejerforeningen Ran usminde Kystpark for regnskabsrret I . januar - 3l -
december 2008 omfanende ledelsespategning ledelsesberetning, anvendt regnskabsprdksis, resultatopgsrelso, ba-
lance og noter. Arsnpponen aflagges efter ersreglskabsloven.

Ledelsens ansvar for irsrapporten
Ledelsen har anwaret for at udarbejde og aJlaegge en ersrapporl der giver et retvisende billcdc i overensstemme-
lse med Amregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af inteme kon-
lrollcr, der er relevanle for at udarbejde og allegge en ersrapport, der giver et retvisende billede uden vesentlig
fejlinformation, uans€t om fejlinfoimationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse afen hensigls-
m@ssig regnskabs?raksis og udovelse afregnskabsrnessige skon, som er rimelige effer omstendighedeme.

Revisors ansvar og den udfsrte revision
Vorcs ansvar er at udtrykke en konklusion om ar$apporten pd grundlag afvores revision. Vi har udfsrt vores re-
vision i overcnsstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standard€r kr&ver, at vi lever op til etiske kav
samt planl@gger og udforer revisioncn med henblik pd ar opni hoj grad af sikkerhed for, at arsrapporten ikke in-
deholder v&s€ntlig fejlinformation.

En revision omfatter handlittger for at opDe revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfsn i arsrappor-
ten. De valgte bandlinger alhenger afrevisors wrdering herunder vurderingen afrisikoen for v@s€ntlig fejlinfor-
mation i e$rapporten, uanset om fejlinformationen skyldes bewigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor inteme kontroller, der er rglevaqt€ for foreningens udarb€jdelse og afleggelse af en arsrappor! der giv€r
et rewisende billede, med henblik pa at udfome revisionshandlinger, der er passende efter omstendighedeme,
men ikke med det fomel at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fo.cningens inteme kontrol. En revision
omfan€r endvidere stillingtagen til, om deo afledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afledelsen
udovede regnskabsm@ssige sksn er rimelige samt en vurdering afden samlede presentation afersrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsb€vis er tilst €kkeligt og ognet som grundlag for vores konklu-
sion.

Revisionen har ikke givet aDledning til forbchold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at ersrapponen giver et rcwisend€ billede af foreningcns aktivcr, passiver og finansielle
silling pr. 31. december 2008 sarnt af resultatet af forening€ns aktiviteter for regnskabsiret L januar - 31. decem-
ber 2008 i overenssternmelse med Anre€nnkabsloven.

Svendborg, den 6. februar 2009
KPMG
Statsautoriseret RevisionsDartneNelskab

Kaj Aage Rasmussen
reg. revisor
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G ru n dej e rfo re n i n g e n Ra nlzau t mi n d e Ky stp s *
.lrsraoport 2008

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger

Grundejerforening
Rantzausminde Kystpark
Vadderen 6l
5700 Svendborg

Telefon: 2l 34 09 88
Hjemmeside: www.gf-solyst.dk
E-mail: franke@oncable.dk
E-mail,formand: obrix@mail.dk

Stiftet: 17. marts | 998
Hjemsted: Svendborg
Regnskabsir: l. januar - 31 . december

Bestyrelse

Ole Brix, formand
Flemming Malling
Claus Brix Andersen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Molmarksvej 198
5700 Svendborg

Generalforsamling

Ordiner generalforsamling afholdes inden den 31. marts 2009.
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Grarrdejeforeningen Rankousminde Ktstpork
Arsraooort 2008

Ledelsesberetning

Beretning

Foreningens formil

Foreningens formil er ejerskab af fallesarealer, veje og stier, samt drift og vedligeholdelse
afdisse.

Udviklingen i aktiviteter og skonomiske forhold

Ejerforeningens indtegter har udviklet sig som budgetteret.

Udgifteme er blevet en del storre end budgetteret. Arsagen hertil er primrrt, at der har varet
en udgift til fortovsarbejde.
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Grundejerloreningen Ranlzaasminde Kystpark
.lrsrapport 2008

Arsregnskab l. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for grundejerforeningen Rantzausminde Kystpark for 2008 er aflagt i overens-
stemmelse med i.rsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste ir.

Resultatopgorelsen

Indtrgter

Kontingenter opkreves 6n gang irligt drekkende regnskabsiiret.

Omkostninger

Omkostninger ornfatter omkostninger til fortovsarbejde, snerydning, graesslaning og lejeplads
samt owige omkostninger til driften afforeningens arealer.

Finansielle indtegter

Finansielle indtegter indeholder renter af bankkonto.

Balancen

Likvider

Likvider omfatter indestiende i pengeinstitut.

G:eldsforpligtelser

Ovrige galdsforpligtelser m es til nettorealisationsvardi.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse

Indlregter
Andelsboligforeningen "Hvide"

Sslyst
Udlejningsejendomme
Finansielle indtegter

Omkostninger
Vedligeholdelse og indkob
Andre omkostninger

Arets resultat

G tu n d ej e tfo I e n i n g e n R o ntzaa s mi nde K! st p o r *
Arsroppon 2008

Note 2008 2007

12.000
48.000
12.000
3.659

12.000
48.000
12.000
2.614

75.659 74.614

-58.710
-11.422

-28.087
-16 .815

-70.132 -44.902

5.527 29.712

08-r00l CMO PN 960697 08002.docx



Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

AKTIVER
Omsetningsaktiver
Likvide beholdninger
Nordea

Omsctningsaktiver i alt

AICIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital

Geldsforpligtelser
Kortfristede grcldsforpligtelser
Afsat revision

Grcldsforpligtelser i alt

PASSIVf,R I ALT

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Pantsctninger og sikkerhedsstillelser

G ru n dej e to r e n i ng e n R o ht zar. s mi n de Ky stp a*
.lrsrapport 2008

Note 2008

68.461 62.734

68.461 62.734

68.461 62.'734

65.261 59.734

3.200 3.000

3.200 3.000

68.461 62.734

2007
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G fl . ndej e {o re n i n g e n R anlza u s mi nd e Ky sl p a r k
,lrsraoport 2008

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Vedligeholdelse og indkob
Greesslining m.v.
Snerydning
Sprojtning
Fejning og rensning afbronde
Maling til opmeerkning
Fortovsarbejde
Flishugning
Gadeskilt

Andre onkostninger
Generalforsarnling
Administration
Kontorhold, gebyrer
Revision
Advokat/tinglysning
Forsikring
Vingave

Egenkapital
Saldo 1. januar
Arets resultat

Saldo 31. december

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Ingen.

Pantsetninger og sikkerhedsstillelser

lnsen.

20072008

28.t25
l � 6 1 3

750
0

220
24.562
3.000

440

t3.719
4.702

6 1 0
9.056

0
0
0
0

58 .710

277
5.000

339
3.200

0
2.106

500

297
5.000

l l 0
3.000
6.400
2.013

0

11.422 16 .815

59.734
5.527

30.022
29.712

6s.26r 59.734
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