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Den uafhangi ge revisors revisionspitegning

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Klintegaarden

Vi har revideret 6rsregnskabet for Grundejerforeningen Klintegaarden for regnskabs&ret 1.
januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg@relse,
balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter foreningens regnskabspraksis samt
foreningens vedtegter.

Det er vores opfattelse, at €rrsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 saml af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsdret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med
foreningens regnskabspraksis og foreningens vedtegter.

Grundlag for konklusion

Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er galdende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er\- narmere beskrevet i revisionspdtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
Arsregnskabet". Vi er uafhangige af selskabet i overensstemmelse med lnternational Ethics
Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfard
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores avrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse,
at det opniede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhavelse af forhold vedrorende revisionen

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgorelsen. Disse
budgettal har, som det ogs6 fremg6r af resultatopg@relsen, ikke veret underlagt revision.

Ledelsens ansvar for 6rsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Arsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med foreningens regnskabspraksis og foreningens vedtagter. Ledelsen har! endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde
et irsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhangige revisors revisionspitegning

Ved udarbejdelsen af &rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsatte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde Srsregnskabet p& grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af irsregnskabet

Vores m6l er at opnA haj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som helhed er uden
vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

revisionsp6tegning med en konklusion. Haj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garantifor, at en revision, der udfgres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er galdende i Danmark, altid vil afdakke
vasentlig fejlinformation, n&r sAdan findes. Fejlinformationer kan opstA som folge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pA de skonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne traffer pd grundlag af Arsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er geldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pA

disse risici samt opndr revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation forArsaget af
besvigelser er hojere end ved vasentlig fejlinformation for6rsaget af fejl, idet besvigelser kan

omfatte sammensvergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesettelse af intern kontrol.

Opn6r vi forstielse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Arsregnskabet pA grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der pA grundlag af det opn&ede
revisionsbevis er vesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan

skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en vesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp€rtegning g@re opmerksom pi oplysninger
herom i Arsregnskabet eller, hvis s6danne oplysninger ikke er tilstrekkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret pA det revisionsbevis, der er opn6et frem til datoen
for vores revisionsp6tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at
foreningen ikke lengere kan fortsatte driften.
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Grundejerforeningen
,,KLINTEGARDEN"

Karlslunde Strand

Balance pr. 31. december 2O2O

Aktiver

BankindestAende, Nordea Bank

Vejprojekt

Restancer & tilgodehavender

2020

466.858

752.488

0

Generalforsamling 202 1

2019

442.489

790.985

0

Aktiver i alt kr. 1.219.346 1.233.474

Passiver

Gald

BanklAn

Skyldige omkostninger kr.

716.488

6.500

790.985

6.500

Gald ialt

Egenkapital + hensattelser

Egenkapital pr. 1. januar 2020

Arets resultat

kr. 722.988

435.989

60.369

kr.

kr.

797.485

406.985

29.004

Egenkapital pr. 31. december 2020

Passiver ialt

Karlslunde, den 3. ma12021

Jargen Petersen MichaelVitell

Lars Kilhof Mads Simonsen

kr.

kr.

496.3s8 435.989

1 .219.346 1.233.474

Jeanet Lorentzen

Tine Corse

Claus Christensen

Side 7 af 7



Anvendt regnskabspraksis

Arsregnskabet for Grundejerforeningen Klindegaarden er aflagt i overensstemmelse med
foreningens regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis udgor i al vresentlighed
folgende:

GENERELT OM INDREGNING OG MALING

I resultatopgorelsen indregnes indtegter i takt med, at de opkreves hos medlemmerne og

omkostninger fordeles pA regnskabs6r, sdledes at de svarer til de belsb, der faktisk er afholdt i

regnskabsAret, uanset betalingstidspunkt.

Aktiver indregnes i balancen, ndr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets vardi kan mdles palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen nar det er
sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragA foreningen, og forpligtelsens veerdi kan
mAles pAlideligt,

Ved indregning af belob i regnskabet tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden arsrapporten aflaegges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterede pa

balancedagen.

RESULTATOPGgRELSEN

Resultatopgorelsen er klassificeret efter grundejerforeningens art og aktiviteternes omfang samt
grundejerforeningens onske med hensyn til prasentation af de enkelte poster.

Foreningens andel af afdrag pA bankgald udgiftsfores i resultatopgorelsen for at vise drets
likviditetsflow.

BALANCEN

Tilgodehavender mdles til nominel vardi med fradrag af nedskrivninger til imodegAelse af
forventede tab.

Likvide beholdninger optages til nominel vardi.

Galdsforpligtelser m6les til amortiseret kostpris, der i al vasentlighed svarer til nominel vardi.
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Resultatopgorelse for perioden 1. januar - 31. december

Ej revideret
Budget Realiseret Realiseret
2021 2021 2020
kr. kr. kr.

lndtagter

Kontingent
lndskud ved ejerskifte
Diverse indtegter og oplysningsgebyr

lndtagter i alt

Nettoudgifter

Forsikringer og abonnementer
Forsikringer
Andre abonnementer

Vicevart og renholdelse
Ejendomsservicefirma

Snerydning

Administration
Admi n istrationshonorar
Generalforsamling og moder
Honorar bestyrelse
Revision
Kontorartikler, porto, tryksager og telefon
Netbank og PBS betalingsservice
@vrige udgifter

Vedligeholdelse og forbedringer
GArdanlag, veje og udenomsarealer
Vedligeholdelse, renovation strandgrunde
SmSanskaffelser

Finansielle poster og afdrag lin
Renteudgifter, bank
Afdrag bankl6n

Nettoudgifter i alt

AReTs RESULTAT

240.300 249.844 237.325

237.000

3.300
0

239.000

3.000
7.844

231.325
2.700
3.300

4.000
3.000

0

1 10.000

50.000
15.000
41.000

8.000
1.300

3.700
5.000

20.000

15.000
0

3.127
336

13.475
152.375

45.326
3.905

41.000

5.375
1.746
3.905
1.330

6.875

326
1.765

3.058
391

0

25.000

22.219
4.726

41.000
9.000
1.298
3.979

0

48.267

4.388
13.630

0

0

0

0

276.000 481.909 176.956

-35.700 -232.065 60.369
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Balance pr. 31. december

AKTIVER

Vejprojekt

Tilgodehavender i alt

Nordea Bank

Likvide beholdninger

AKTIVER IALT

2020
kr.

2021

kr.

498.409 752_4BB

317.043 466.858

317.043

815.452 1.219.346



Balance pr. 31. december

PASSIVER

Egenkapital pr. 1. januar

Overfort resultat

EGENKAPITAL IALT

Bankl6n
Anden gald

Kortfristet gald i alt

PASSIVER IALT

10

2021
kr.

2020
kr.

496.358
-232.065

435.989
60.369

264.293 496.358

498.409
52.750

716.488
6.500

551.159 722.988

815.452 1.219.346
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