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Grundejerforeningen Kl i ntegaarden

Vi vil i det folgende opdatere vores tiltr@delsesprotokollat fra side 8 i denne protokol, omhand-
lende ledelsens ansvar, revisionens omfang og formAl Samt revisoransvar.

Arbejdsfordeli ng og ansvar

Foreningens ledelse

lfolge lovgivningen er det ledelsens ansvar at udarbejde en irsrapport i overensstemmelse
med regnskabslovgivningen og regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtagter. Ledelsen

har s&ledes ansvar for, at 6rsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og

passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen har endvidere ansvaret for, at

. bogfsringen tilrettelegges og udfores i overensstemmelse med god bogforingsskik,

. regnskabsmaterialet opbevares pi betryggende vis,

. procedurer og interne kontrolforanstaltninger er etableret, sdledes at der sikres fuldstan-
dighed og nojagtighed af det materiale, der danner grundlag for bogforingen,

o indfore og anvende regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at fore-
bygge og opdage besvigelser og fejl,

. formueforvaltning foregAr og kontrolleres pA en efter foreningens forhold tilfredsstillende
mAde og i overensstemmelse med lovgivningens regler,

. foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til dets aktiviteter,

. foreningens aktiviteter udfores i overensstemmelse med foreningens vedtagter og lovgiv-
ningen,

o udarbejde ordensregler, oprette ogfare boger, fortegnelser og protokoller ifolge lovgivnin-
gens krav.

Foreningens ledelse er forpligtet til at informere os om begivenheder, som kan have betydning
for vores revision af Arsregnskabet, ligesom den skal give os tilladelse til at foretage de under-
sogelser, som vi finder nodvendige. Ledelsen skal ligeledes sikre, at vi fAr den information og

assistance, som vi finder nodvendig for at kunne opfylde vores forpligtelser.

Revisor

Det er vores ansvar at unders@ge, om det af ledelsen aflagte &rsregnskab opfylder kravene til

regnskabsafleggelse i lovgivningen og foreningens vedtegter.

Vi skal - under hensyntagen til vesentlighed og risiko - gennemg6 og vurdere de af ledelsen

tilrettelagte bogforingssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaf-
laggelsen.

Hvis vifinder mangler vedrorende disse, skal ledelsen informeres herom.

Det er ligeledes vores opgave at unders@ge, om ledelsen har udarbejdet og efterlever forret-
ningsorden (hvis krav), protokoller og referater samt at revisionsprotokollen er blevet lest og

underskrevet af foreningens ledelse.

I de folgende punkter redegores mere detaljeret for vores arbejde og ansvar i henhold til god

revisionsskik:

. Revisionsarbejdet skal planlagges og udfsres s6ledes, at der opn&s rimelig sikkerhed for,

at 6rsregnskabet ikke indeholder vasentlige fejl eller mangler.
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Gru ndejerforeningen Kl integaarden

o Konklusioner af revisionsarbejdet vil blive baseret pi stikprover, hvilket indeberer en risiko
for at vesentlige fejl eller mangler ikke opdages, selvom revisionen er udfort i overens-
stemmelse med god revisionsskik.

. Besvigelser forsoges ofte skjult eller tilsloret. Hvis der er foretaget besvigelser, vil risikoen
for at irsregnskabet indeholder vasentlige fejl eller mangler foroges. Ved planlagningen
af revisionen vil vi tage hensyn til risikoen for besvigelser, men vi vil kun ivarksette s@rli-
ge undersogelser, hvis omstendighederne indikerer, at der er foretaget besvigelser. Selv
om risikoen for besvigelser indgAr i sivel revisionsplanlegningen som i udforelsen af revi-
sionen, kan vi ikke gores ansvarlige for konsekvenserne af besvigelser.

. Hvis &rsregnskabet ikke er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgiv-
ningen og foreningens vedtagter og vi anser, at uoverensstemmelsen er vesentlig, er vi
forpligtet til at modificere vores erklering.

. Sifremt der er bestemte forhold i Arsregnskabet, som bor fremhaves, skal vi fremhave
oplysninger herom i vores erklering.

. SAfremt der er forhold, der giver en begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde er-
statnings- eller strafansvar, skal vi give oplysninger herom i vores erklaring. Tilsvarende
gelder, hvis bestemmelserne i bogforingsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring
af regnskabsmaterialet, ikke er overholdt.

. Ved ferdiggorelsen af revisionsarbejdet skal vi udarbejde et revisionsprotokollat til brug for
foreningens ledelse.

Revisionens formil, planlagning og udforelse

Form6let med revisionen er at undersoge, om det af ledelsen aflagte irsregnskab opfylder
bestemmelserne i lovgivningen og foreningens vedtagter, herunder om Arsregnskabet giver
et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Vores revisionsarbejde tilrettelegges og udfores i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning.

Grundlaget for planlegningen og udforelsen af revisionen er informationer om foreningens
virksomhed, herunder organisation og kontrolmiljo. lndsamlingen af informationer vil primert
ske ved droftelse med ledelse og regnskabsmedarbejdere.

PA dette grundlag planlagges og udfores revisionen samt vores rapportering med udgangs-
punkt i en vurdering af vesentlighed og risiko. Herved sikres, at revisionen udfores str effektivt
som muligt og med hovedvagt p6 de poster i drsregnskabet samt de dele af bogforingssy-
stemerne, hvor risikoen for fejl eller mangler er storst.

Revisionen gennemfares ved stikpr@ver med henblik pA at efterprave, om drsregnskabet op-
lysninger og belobsangivelser er korrekte, og den omfatter analyser, gennemgang og vurde-
ring af forretningsgange og interne kontrolfunktioner samt gennemgang og vurdering af bog-
holderiposteringer og dokumentationen herfor. Revisionen omfatter tillige en vurdering af den
valgte regnskabspraksis og af de regnskabsmessige skon, som ledelsen har udovet.

Vores arbejde udfores primart efter regnskabs6rets afslutning med udgangspunkt i balancen
pr. statustidspunktet.
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Grundejerforeningen Klintegaarden

Revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af arsregnskabet vil omfatte en gennemgang af
procedurerne ved regnskabsqdarbejdelsen samt af dokumentationen for de oplysninger og
belobsangivelser, der er indeholdt i Arsregnskabet. Vi vil i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision overbevise os om aktivernes tilstedeverelse, tilhorsforhold og
forsvarlige verdiansattelse. Vi vil ligeledes kontrollere, at de geldsposter og forpligtelser, der
os bekendt p6hviler foreningen, er kommet rigtigt til udtryk i drsregnskabet.

Vores erklering pA Arsregnskabet udtrykker, at vi har tilrettelagt og udfort vores revision for
foreningen for at opnA hoj men ikke fuld sikkerhed for vores konklusioner.

Vi vil i revisionsprotokollatet informere ledelsen, hvis gennemforelsen af revisionen giver an-
ledning til bemarkninger eller forslag til forbedringer af forretningsgange.

Som et led i revisionsarbejdet anvender vi oplysninger fra ledelsen. Til bekreftelse af de af-
givne informationer indhenter vi en regnskabserklering fra ledelsen.

Revisionsprotokollen

N6r revisionen er udfort, skal vi i revisionsprotokollen redegore for arten og omfanget af de
udforte revisionsarbejder og konklusioner herp&. Eventuelle kritiske bemerkninger i revisi-
onsprotokollen kan ikke opfattes som en begrensning af vores ansvar for, at drsregnskabet er
retvisende.

Vi vil informere ledelsen om eventuelle ikke korrigerede fejlinformationer, som vi har konstate-
ret under revisionen, og som direktionen har vurderet som varende uvasentlige bdrde enkelt-
vis og sammenlagt for irsregnskabet som helhed, hvis vi vurderer at den ikke korrigerede fejl-
information kan have informationsverdi for foreningens ledelse.

'he tilfalde hvor vi identificerer en besvigelse eller opnir bevis, der indikerer, at der kan vere
begAet en besvigelse, vil vi rapportere herom i revisionsprotokollen.

I overensstemmelse med revisorlovens $ 22 skal vi rapportere, hvis vi konstaterer okonomi-
ske forbrydelser begAet i tilknytning til ledelseshvervet af et eller flere medlemmer af forenin-
gens ledelse. Under helt serlige omstandigheder kan det endvidere vere p6krevet at under-
rette Statsadvokaten for Sarlig @konomisk Kriminalitet om formodede okonomiske forbrydel-
ser.

Vi vil, hvis vi under revisionen fAr forelagt interne specifikationer, rapporter eller lignende, som
efter vores opfattelse er nodvendige for ledelsens stillingtagen til Arsregnskabet, herunder om
forudseelige likviditetsvanskeligheder, henvise hertil i revisionsprotokollen. Hvis de pdgalden-
de oplysninger efter vores vurdering er mangelfulde, vil vi gore opmarksom herpi i revisions-
protokollen.

Offentliggorelse

Vi forventer, at foreningen opnAr vores godkendelse inden enhver form for offentliggorelse af
dokumenter, rapporter eller lignende, der barer vores firmanavn. Offentliggorelse af den fuld-
stendige 6rsrapport kraver dog ikke vores godkendelse.

Afslutning

I senere protokollater til fremtidige &rsregnskaber vil der blive henvist til dette protokollat, som
forudsettes udleveret til nye medlemmer af foreningens ledelse.
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24Grunde.jerforeningen Klintegaarden

,/
INDLEDNING

Vi har afsluttet revisionen af foreningens arsregnskab for 2021. Arsregnskabet udviser et re-
sultat pA kr. -232.065 og en egenkapital pAkr.264.293.

Om vores ansvar som revisor samt revisionens formil, omfang og udforelse henviser vi til
side 8 i denne protokol. Revisionen er udfort i overensstemmelse med de der beskrevne prin-
cipper.

KONKLUSION PA DEN UDFARTE REVISION

Den udforte revision har givet anledning til bemerkninger, der vil komme til udtryk i vores er-
klering pA &rsregnskabet. Hvis drsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke
under ledelsens behandling og vedtagelse af Arsregnskabet fremkommer yderligere, vasent-
lige oplysninger, vil vi forsyne Arsregnskabet med en erklaring med fremhavelse af forhold
vedrorende revisionen.

Vi henviser til irsregnskabets erklaring, hvor vores fremhevelser fremgfrr.

RAPPORTERING OM BETYDELIGE FORHOLD

Omsatning

Foreningens omsetning bestdr primert af kontingenter. Vi har gennemgdet foreningens op-
garelse og bogforing af indtagter og sammenholdt til budget. Vi har derfor vurderet indreg-
ning af indtegter forsvarlig og i overensstemmelse med foreningens regnskabsprincipper.

Forretningsgange og interne kontroller

Foreningens stsrrelse betyder, at der ikke kan etableres en reel funktionsadskillelse mellem
disponerede, registrerende og kontrollerende funktioner i foreningen. Endvidere er der ikke
etableret detaljeret beskrivelse af forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og
opdager fejl. Disse forhold forager risikoen for fejl som folge af tilsigtede eller utilsigtede hand-
linger eller mangler.

Bestyrelsen er bekendt med den manglende funktionsadskillelse og har tilkendegivet, at det er
en forretningsrisiko, som ledelsen har valgt at tage pi grund af foreningens storrelse.

Besvigelser

I ledelsens regnskabserklaring har foreningens daglige ledelse over for os oplyst, at ledelsen
ikke har kendskab til besvigelser eller igangverende underssgelser af formodede besvigelser.
Foreningens @verste ledelse bekrefter ved underskrift af nerverende revisionsprotokollat, al
denne heller ikke er bekendt med faktiske besvigelser der pdrvirker foreningen, samt mistanker
eller beskyldninger herom. Vi skal bemarke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl
i Arsregnskabet som falge af besvigelser.

Godkendelsesprocedure

Vi har fAet oplyst at ikke normalt forekommende udgifter bliver godkendt af et eller flere besty-
relsesmedlemmer, ved at bilagene godkendes elektronisk for betaling af kasserqr.



Grundejerforeningen Kl integaarden

Vejprojekt

Afholdte omkostninger til vejprojekt er indregnet som et tilgodehavende i Arsregnskabet, som
lobende opkreves hos foreningens medlemmer.

lkke korrigerede forhold

I henhold til internationale standarder om revision skal vi overfor ledelsen redegore for even-
tuelle fejl konstateret under vores revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regn-
skabsafleggelsen.

Det er efter vores opfattelse ikke usadvanligt, at der konstateres administrative og bogfo-
ringsmassige fejl i forbindelse med regnskabsaflaggelsen, som ikke rettes, da de af ledelsen
ikke vurderes at vare af vasentlig betydning for afleggelse af Arsregnskabet.

Vi har iforbindelse med revisionen ikke konstateret fejl, som ikke er blevet korrigeret.

AFSLUTNING

I forbindelse med afslutningen af revisionen har vi p6set. at
. Revisionsprotokollen er underskrevet af foreningens ledelse
. Ledelsens regnskabserklering er underskrevet af direktionen

,.4 i4
Koge, den 

", 5 / tJ 2022

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Lars Ankersen

Rasmus Nielsen
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B*styralsens urders&riftsr

Beslyrelsen har d*gs dato aiagt *rsr*pp*r'te* for 2021 for Grundejerfcre*inge* Klintegaarde*.

Arsr*pp*rte* tt af!*gt i *verensslernm*ls* med {orenir:g*ns r*qnskabspraksis s*rst
fare*i*gens vadtegler.

Vi arser den valgte *gr:skabspraksis for hensigtsn:assig. sirl*das *t arsreg*skabei giv*r et
rslvisende bifede af fareringens aictiver ag passiv€r, finansiell* slilii*g sarnt r*sultat.

Arsrappaden indstitles til generalforsamlinge*s gcdkendelse,

Xarl*L:*de, den ?4. iebru*r 232?

ftestyr+ls*

MichaelVitell
Nestf*;'mand

ftaernus fr4arch

Lars Kilhcf M*ds Simo*se:r

Tin* Corsc
Sekrel*r

"loqen FeEm*n
Fonrgd r.:g i .{'-:*
J f. iJf _ ,r'

# ;q" L 1bt-t d ,ffi
'Kasserer



Til Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab, Galoche All6 6, 4600 Kage

Ledelsens regnskabserklari n g vedrorende irs regnskabet f or 2021 f or
Grundejerforeningen KLINTEGARDEN

\-- a/

Jeg skal vedr@rende Srsregnskab6t for 2021, der udviser et resultat phkr. -232.065 og en
egenkapital pA kr. 264.293, herved efter bedste overbevisning erklare:

! at foreningen ikke har p€rtaget sig gelds-, eventual-, kautions-, garanti-, leasing- eller andre
forpligtelser, respektive foretaget pantsretninger eller sikkerhedsstillelser, som ikke
fremgir af 6rsregnskabet,

at alle forhold af okonomisk betydning for foreningen er kommet til udtryk i drsregnskabet,
sAledes at dette fremtreder som et fuldstandigt grundlag for bedommelse af foreningens
aktiver og passiver,

at foreningen ikke er part i retssager m.m., der ikke fremgir af irsregnskabet, og som kan
medfore skonomisk risiko for foreningen,

at der efter statusdagen ikke er indtruffet begivenheder af vesentligt betydning for
bedommelse af foreningens finansielle stilling,

\-. at jeg har givet revisor alle vesentlige oplysninger vedrsrende eventuelle besvigelser eller
formodninger om besvigelser, som jeg har kendskab til, og som kan have pAvirket
Arsregnskabet,

at alle udgifter vedrorende reparations- og vedligeholdelser samt nyanskaffelser for
regnskabsiret er medtaget,

at revisor er informeret om alle de beslutninger og forhold i ovrigt, som har betydning for
aflaggelsen af 6rsregnskabet.

at alle omkostninger / indtegter, som fremgdr af regnskabet udelukket vedror
Grundejerforeningen Klintegrdrden og ikke har nogen relation til sarskilt vejprojekt.

Karlslunde, den 24. februar 2022

Jeanet Lorentzen




