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Ledelsenspltegning
Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfalgende resultatopgsrelsesamt balancen giver et retvisende
billede af foreningensskonomiske stilling pr. 31. decernber2007.
Bestyrelsenindstiller herefter drsrapportentil godkendelsepi foreningensordinere generalforsamling.
Svendborg,den 6. februar 2008
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Den uafhrengige revisors pfltegning
Til Grundej erforeningen Solyst :
Vi har revideret irsrapporten for Grundejerforeningen Solyst for regnskabsiret ljanuar - 31.
december2007 omfattende ledelsespitegning, anvendt regnskabspraksis,resultatopgorelse,balance og
egenkapitalopgorelse.Arsrapporten aflreggesefter irsregnskabslovenog foreningensvedtegter.
Ledelsensansvar for flrsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflegge en irsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med rirsregnskabsloven og vedtegterne. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflregge en
irsrapport, der giver et retvisende billede uden vasentlige fejlinformation, uansetom fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmressigregnskabspraksisog
udovelse af regnskabsmessigeskon, som er rimelige efter omstrendighederne.
Revisors ansvar og den udfsrte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om irsrapporten pl grundlag af vor revision. Vi har udfsrt
vor revision i overensstemmelsemed danske revisionsstandarder.Disse standarderkrevero at vi lever
op til etiske krav samt planlegger og udfsrer revisionen med henblik pi at opni hoj grad af sikkerhed
for, at irsrapporten ikke indeholder vresentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opni revisionsbevis for de belsb og oplysninger, der er anfsrt i
irsrapporten. De valgte handlinger afhanger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for vasentlig fejlinformation i irsrapporten, uansetom fejlinformationen skyldesbesvigelsereller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens
udarbejdelseog afleggelse af en irsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme
revisionshandlinger,der er passendeefter omstendighederne,men ikke med det formil at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den afledelsen anvendteregnskabspraksiser passende,om de afledelsen udsvede
regnskabsmessigesksn er rimelige samt en vurdering af den samledeprasentation af irsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at Srsrapportengiver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og
den finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret I januar - 3l.december 2007 i overensstemmelsemed irsregnskabsloven.
Svendborg,den 6. februar 2008
Revisionsfirmaet Kaj Aage Rasmussen
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Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for GrundejerforeningenSolyst for perioden 1. januar til 31. december 20t07eraflagt i
overensstemmelsemed irsregnskabslovensbestemmelserfor klasseB-virksomheder.
Generelt om indregning og miling:
I resultatopgorelsenindregnes indtagter i takt med, at de indbetales. I resultatopgorelsenindregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnesi balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet,og aktivets vrerdi kan miles pilideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige skonomiske fordele vil fragi
selskabet,og forpligtelsens verdi kan miles pilideligt.
Ved fsrste indregning mlles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende miles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.
Ved indregning og miling tageshensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden irsrapporten aflegges, og som be- eller afkrrefter forhold, der eksisteredepi balancedagen.
Resultatopgorelsen:
Indteeter:
Kontingentindtagter indregnesi resultatopgorelsen,pi medlemmetsindbetalingstidspunkt.
Driftsudgifter:
Driftsudgifterne omfatter omkostninger til underleverandsrerog avige direkte omkostninger.
Finansielleposter:
Finansielle indtagter og omkostninger indregnesi resultatopgsrelsenmed de belsb, der vedrorer regnskabsiret. Finansielle poster omfatter renteindtegter fra indestiende i pengeinstitut.
Balancen:
Aktiver:
Indestiende i pengeinstitut er melt til amortiseretkostpris svarendetil nominel vrerdi.
Geldsforplietelser:
Geld er milt til amortiseretkostpris svarendetil nominel verdi.
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Driftsresultat 1. januar - 31. december
2007

2006

Indtegter:
Kontingenter.............
Indbetalt fra sommerudvalget
Renteindtagter...........
Indtegter i alt..........
Driftsudgifter:

72.015
0
1.011
73.026

72.015
205
802
73.022

Kontingent R.Kystpark
Generalforsamling.
....
Administration...........
Bankgebyrer..............
Landinspektsr/SKAT
Revision
El- belysning.............
Oprettelseaf hjernmeside.
..........
Grresslining...............
Reparationlegeplads
Udgifter i alt...........

48.000
548
s.000
108
6.875
2.250
0 810
8.969
0
72.560

67.400
281
s.000
110
0
2.250
286
0
9.750
416
84.921

-

Arets resultat

466 -

11.899

Aktiver pr. 31. december
2007
Fallesarealervurdering...............
Nordea.....
Aktiver i alt..........

2006

0
0
16.648
t6.t82
_16,648
_____15J82

Passiverpr. 31. december2007
Egenkapital:
Saldo Ill2007
Geld EI-STG (200I ) overfsrt til egenkapital(foreldet).............
Arets resultat
Egenkapital i alt
Gpld:
Afsat revision
Geld i alt

Passiveri a11..........
7O7lKAAR/hc3 ex.

13.932
0
466 14.398

24.309
1.522
I 1.899
t3.932

2.250

2.250

2.2s0

2.2s0

16.648

16.182

