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G ru ndej erforeningen " Solyst "

Arsrapport 2008

Pitegninger

Ledelsespitegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for 2008 for grundejerforenin-
gen "Solyst".

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

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 6. februar 2009
Bestwelse:

Ole Brix
formand

Claus Brix Andersen
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Gnt ndej erforeningen " Solyst "

Arsrapport 2008

Pfltegninger

Den uafhengige revisors pitegning

Til grundej erle i grundej erforenin gen " Solyst"
Vi har revideret arsrapporten for grundejerforeningen "Solyst" for regnskabsAret l. januar - 31. december 2008
omfattende ledelsespitegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter.
Arsrapporten afkgges efter drsregrrskabsloven.

Ledelsens ansyar for irsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflegge en Arsrapport, der giver et retuisende billede i overensstemmel-
se med drsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kon-
troller, der er relevante for at udarbejde og aflegge en Arsrapport, der giver et retvisende billede uden vasentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse afen hensigts-
messig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmressige sksn, som er rimelige efter omstendighederne.

Revisors ansvar og den udfsrte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsrapportan pd grundlag afvores revision. Vi har udfort vores re-
vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder krever, at vi lever op til etiske krav
samt planlegger og udforer revisionen med henblik pd at opnA hoj grad af sikkerhed for, at drsrapporten ikke in-
deholder vesentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opni revisionsbevis for de belsb og oplysninger, der er anfsrt i Arsrappor-
ten. De valgte handlinger afrrrenger af revisors vurdering, herunder wrderingen af risikoen for vesentlig fejlinfor-
mation i drsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor inteme kontroller, derer relevante for foreningens udarbejdelse og aflaggelse afen irsrapport der giver
et retvisende billede, med henblik pA at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstrndighedeme,
men ikke med det formil at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den afledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afledelsen
udsvede regnskabsmessige skon er rimelige samt en wrdering af den samlede presentation af drsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at irsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2008 samt afresultatet afforeningens aktiviteter for regnskabsiret l.januar - 31. decem-
ber 2008 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven.

Svendborg, den 6. februar 2009
KPMG

Revisionspartnerselskab

lZ
Kaj Aage Rasmussen
reg. revisor
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Gru ndej erforeningen " Solyst "

Arsrapport 2008

Ledelsesberetning

Foreningsoplysninger

Grundej erforeningen " Solyst"
adresse

Vedderen 6l
5700 Svendborg

Telefon: 2134 09 88
Hjemmeside: gf-solyst.dk
E-mail,formand: obrix@mail.dk
E-mail: franke@oncable.dk

Stiftet: 17. marts 1998
Hjemsted: Svendborg
Regnskabsar: l.januar - 31. december

Bestyrelse

Ole Brix, formand
Jorgen Franke
Claus Brix Andersen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Mslmarksvej 198
5700 Svendborg

Generalforcamling

Ordinar generalforsamling afholdes senest den 31. marts 2009.
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G ru ndej erforeningen " Solyst"
,4,rsrapport 2008

Ledelsesberetning

Beretning

Foreningens formil

Foreningens formil er at varetage de interesser, der er knyttet til at vare ejer af en parcelhus-
grund beliggende pi Vredderen i Svendborg.

Udviklingen i aktiviteter og okonomiske forhold

Grundejerforeningens indtegter bestir af kontingent fra 36 parceller og har udviklet sig som
budgetteret. Udgifterne er realiseret meget tet pi det budgetterede.
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Grandej erforeningen " Sely sl "

Arsrapport 2008

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for grundejerforeningen "Solyst" for 2008 er aflagt i overensstemmelse med
irsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6'r.

Resultatopgorelsen

Indtregter

Kontingenter opkreves 6n gang arligt dakkende regnskabsaret.

Omkostninger

Omkosftringer omfatter omkostninger til kontingent gresslaning og gadeskilte samt owige
omkostninger til driften af foreningens arealer.

Finansielle indtregter

Finansielle indtagter indeholder renter af bankkonto.

Balancen

Likvider

Likvider omfatter indest6ende i pengeinstitut.

Greldsforpligtelser

Ovrige geldsforpligtelser miles til nettorealisationsverdi.
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G rundej erforeningen " Sely st "

Arsrapport 2008

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgorelse

Indtegter
Kontingenter
Renteindtregter

Omkostninger
Kontingent R. Kystpark
Generalforsamling
Administration
Bankgebyrer
Landinspektor
Revision
Gadeskilte
Udgifter hjemmeside
Gressl6.ning
Reparation legeredskab

Arets resultat

Note 2008 2007

79.216
1 .160

72.015
l .0 l  I

80.376 73.026

-48.000
-644

-s.000
-100

0
-2.400
-7.974

-165
-tl.250

-509

48.000
-548

-5.000
-108

-6.875
-2.250

0
-810

-8.969
0

-76.042 -72.560

4.334 466
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G ru ndej erfo r e ni ng e n " S o ly st "

Arsrapport 2008

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

AKTTVER
Fallesarealer, vurdering
Nordea

AKTTVf,R I ALT

PASSIVER
Egenkapital
Saldo l.januar
Arets resultat

Egenkapital i alt

Grldsforpliglelser
Afsat revision

Galdsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

Note 2008 2007

0
21.132

0
16.648

21.132 16.648

r4.398
4.334

13.932
466

18.732 14.398

2.400 2.250

2.400 2.250

21.132 16.648
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