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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for
Holmsborgvejens Grundejerforening.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2018 samt af ind- og udbetalinger for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Kloster, den 23/3

2019

Johs. Dideriksen
Formand

Knud Erik Pedersen
Næstformand

Karin Olesen
Sekretær

Søren Søe
Bestyrelsesmedlem

2

Flemming Jørgensen
Kasserer
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Bestyrelse

DEN UAFHÆ N GI GE REVI SORS PÅTEGN I N G
Til b e st yr e lse og for e n in g e n s m e d le m m e r i Holm sb or g ve j e n s Gr u n d e j e r for e n in g
Kon k lu sion
Vi har rev ideret årsregnsk abet for Holm sborgv ej ens Grundej erforening for regnsk absåret 1. j anuar 2018 - 31. decem ber 2018, der
om fat t er ind- og udbet alinger sam t balance. Årsregnsk abet udarbej des i ov erensst em m else m ed v edt ægt ernes k rav t il regnsk absaflæggelse.
Det er v ores opfat t else, at årsregnsk abet giv er et ret v isende billede af foreningens ak t iv er, passiv er og finansielle st illing pr. 31. decem ber
2018 sam t af ind- og udbet alinger for regnsk absåret 1. j anuar 2018 - 31. decem ber 2018 i ov erensst em m else m ed v edt ægt ernes k rav t il
regnsk absaflæggelse.
Gr u n d la g for k on k lu sion
Vi har udført v ores rev ision i ov erensst em m else m ed int ernat ionale st andarder om rev ision og de y derligere k rav , der er gældende i
Danm ark . Vores ansv ar ifølge disse st andarder og k rav er nærm ere besk rev et i rev isionspåt egningens afsnit ” Rev isors ansv ar for rev isionen
af regnsk abet ” . Vi er uafhængige af foreningen i ov erensst em m else m ed int ernat ionale et isk e regler for rev isorer og de y derligere k rav , der
er gældende i Danm ark og v i har opfy ldt v ores øv rige et isk e forpligt elser i henhold t il disse k rav .
Det er v ores opfat t else, at det opnåede rev isionsbev is er t ilst ræk k eligt og egnet som grundlag for v ores k onk lusion.
Fr e m h æ ve lse a f for h old i å r sr e g n sk a b e t
Uden at m odificere v ores k onk lusion henleder v i opm ærk som heden på, at årsregnsk abet alene om fat t er ind- og udbet alinger sam t
st at usopgørelse. Årsregnsk abet er ik k e udarbej det eft er årsregnsk abslov en som en k lasse A- årsrapport . Årsregnsk abet er udarbej det m ed
henblik på at ov erholde v edt ægt ernes k rav t il regnsk absaflæggelse og er alene t il brug for best y relsen og foreningens m edlem m er. Som
følge heraf k an årsregnsk abet v ære uegnet t il andet form ål.

Le d e lse n s a n sva r for r e g n sk a b e t
Best y relsen har ansv aret for udarbej delsen af et årsregnsk ab, der giv er et ret v isende billede i ov erensst em m else m ed v edt ægt ernes k rav t il
regnsk absaflæggelse. Best y relsen har endv idere ansv aret for den int erne k ont rol, som best y relsen anser for nødv endig for at udarbej de et
regnsk ab uden v æsent lig fej linform at ion, uanset om denne sk y ldes besv igelser eller fej l.
Ved udarbej delsen af regnsk abet er best y relsen ansv arlig for at v urdere foreningens ev ne t il at fort sæt t e drift en, at oply se om forhold
v edrørende fort sat drift , hv or det t e er relev ant sam t at udarbej de regnsk abet på grundlag af regnsk absprincippet om fort sat drift ,
m edm indre best y relsen ent en har t il hensigt at lik v idere foreningen, indst ille drift en eller ik k e har andet realist isk alt ernat iv end at gøre
Best y relsen er ansv arlig for, at føre t ilsy n m ed foreningens regnsk absaflæggelsesproces.
Re visor s a n sva r for r e vision e n a f r e g n sk a b e t
Vores m ål er at opnå høj grad af sik k erhed for, om regnsk abet som helhed er uden v æsent lig fej linform at ion, uanset om denne sk y ldes
besv igelser eller fej l, og at afgiv e en rev isionspåt egning m ed en k onk lusion. Høj grad af sik k erhed er et høj t niv eau af sik k erhed, m en er
ik k e en garant i for, at en rev ision, der udføres i ov erensst em m else m ed int ernat ionale st andarder om rev ision og de y derligere k rav , der er
gældende i Danm ark , alt id v il afdæk k e v æsent lig fej linform at ion, hv or sådan findes. Fej linform at ioner k an opst å som følge af besv igelser
eller fej l og k an bet ragt es som v æsent lige, hv is det m ed rim elighed k an forv ent es, at de enk elt v is eller sam let har indfly delse på de
øk onom isk e beslut ninger, som brugerne t ræffer på grundlag af regnsk abet .
Som led i en rev ision, der udføres i ov erensst em m else m ed int ernat ionale st andarder om rev ision og de y derligere k rav , der er gældende i
Danm ark , foret ager v i faglig v urdering og opret holder professionel sk epsis under rev isionen. Herudov er:
•I dent ificerer og v urderer v i risik oen for v æsent lig fej linform at ion i regnsk abet , uanset om denne sk y ldes besv igelser eller fej l, udform er og
udfører rev isionshandlinger som reak t ion på disse risici og opnår rev isionsbev is, der er t ilst ræk k eligt og egnet t il at danne grundlag for
v ores k onk lusion. Risik oen for ik k e at opdage v æsent lig fej linform at ion, der sk y ldes besv igelser er høj ere end v ed v æsent lig fej linform at ion,
der sk y ldes fej l, idet besv igelser k an om fat t e sam m ensv ærgelser, dok um ent falsk , bev idst udeladelse, fork ert præsent at ion eller
t ilsidesæt t else af int ern k ont rol.
•Opnår v i forst åelse af den int erne k ont rol m ed relev ans for rev isionen for at k unne udform e rev isionshandlinger, der er passende eft er
om st ændighederne, m en ik k e for at k unne udt ry k k e en k onk lusion om effek t iv it et en af foreningens int erne k ont rol.
•Tager v i st illing t il, om den regnsk absprak sis, som er anv endt af ledelsen, er passende og om de regnsk absm æssige sk øn og t ilk ny t t ede
oply sninger, som ledelsen har udarbej det , er rim elige.
•Konk luderer v i, om ledelsens udarbej delse af regnsk abet på grundlag af regnsk absprincippet om fort sat drift er passende og om der på
grundlag af det opnåede rev isionsbev is er v æsent lig usik k erhed forbundet m ed begiv enheder og forhold, der k an sk abe bet y delig t v iv l om
foreningens ev ne t il at fort sæt t e drift en. Hv is v i k onk luderer, at der er en v æsent lig usik k erhed, sk al v i i v ores rev isionspåt egning gøre
opm ærk som på oply sninger herom i regnsk abet eller, hv is sådanne oply sninger ik k e er t ilst ræk k elige, m odificere v ores k onk lusion. Vores
k onk lusioner er baseret på det rev isionsbev is, der er opnået frem t il dat oen på v ores rev isionspåt egning. Frem t idige begiv enheder eller
forhold k an dog m edføre, at foreningen ik k e længere k an fort sæt t e drift en.
•Tager v i st illing t il den sam lede præsent at ion, st ruk t ur og indhold af regnsk abet , herunder not eoply sningerne, sam t om regnsk abet
afspej ler de underliggende t ransak t ioner og begiv enheder på en sådan m åde, at der giv es et ret v isende billede heraf.
Vi k om m unik erer m ed den øv erst e ledelse blandt andet om det planlagt e om fang og den t idsm æssige placering af rev isionen og bet y delige
rev isionsm æssige observ at ioner, herunder ev ent uelle bet y delige m angler i int ern k ont rol, som v i ident ificerer under rev isionen.
Ringkøbing, den 23/3 2019
VL Rev ision
Regist reret rev isionsak t ieselsk ab, CVR- nr.: 29817286

Asger Kold
Regist reret rev isor
mne12573
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Vores rev isionspåt egning er udeluk k ende udarbej det t il brug for foreningens best y relse og m edlem m er og bør ik k e udlev eres t il eller
anv endes af andre part er.

FORENINGEN
2018

2017

kr.

kr.

Kontingentindtægter
Webhosting og Domæne-registrering
Samarbejdsudvalg og Fritidshusjernes Landsforening
Røde kors
RKSK-gebyr
Kontorudgifter - andel
Mødeudgifter - andel
Udlæg - andel
Revisorudgifter - andel

45.200
-3.050
-3.100
-210
-3.429
-377
-2.294
-4.004
-4.879

45.200
-3.045
-14.570
-210
-3.430
-1.183
-1.758
-1.371
-4.870

Resultat før finansielle poster
Renteindtægt bank - andel

23.857
0
23.857

14.763
0
14.763

AKTIVER
Kassebeholdning
Vestjysk Bank, konto nr. 7650-6250851
Vestjysk Bank, konto 3 mdr. opsigelse

0
496.968
238.864

0
389.621
238.864

Likvide beholdninger
AKTIVER I ALT

735.832
735.832

628.485
628.485

PASSIVER
Egenkapital
Foreningens egenkapital primo
Overført resultat

73.239
23.857

58.476
14.763

Egenkapital i alt

97.096

73.239

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige poster
Mellemregning Vejfonden
Mellemregning Drænfonden

3.000
300.839
334.896

0
240.840
314.406

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

638.736
735.832

555.246
628.485

Årets resultat

Balance pr. 31. december 2018
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

VEJLAUG - VEJFONDEN
2018

2017

kr.

kr.

161.700
2.813
0
-64.637
-24.563
-3.505
-385
-2.345
-4.093
-4.987
59.999
0
59.999

161.700
2.813
-27.097
-57.792
-24.563
-3.505
-1.210
-1.797
-1.401
-4.978
42.170
0
42.170

AKTIVER
Mellemregning Foreningen
AKTIVER I ALT

300.839
300.839

240.840
240.840

PASSIVER
Egenkapital
Vejfondens egenkapital primo
Overført resultat

240.840
59.999

198.670
42.170

Egenkapital i alt
PASSIVER I ALT

300.839
300.839

240.840
240.840

Indtægter fra vejbidrag
Indtægter støvbinding og vejsaltning
Vejanlæg
Vedligeholdelse af veje
Saltning af veje
RKSK-gebyr
Kontorudgifter - andel
Mødeudgifter - andel
Udlæg - andel
Revisorudgifter - andel
Resultat før finansielle poster
Renteindtægt bank - andel
Årets resultat

Balance pr. 31. december 2018
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

DRÆNLAUG - DRÆNFONDEN
2018

2017

kr.

kr.

36.000
-5.963
-2.185
-240
-1.462
-2.551
-3.109
20.490
0
20.490

36.000
-15.082
-2.185
-754
-1.120
-874
-3.103
12.882
0
12.882

AKTIVER
Mellemregning Foreningen

334.896

314.406

AKTIVER I ALT

334.896

314.406

PASSIVER
Egenkapital
Drænfondens egenkapital primo
Overført resultat

314.406
20.490

301.524
12.882

Egenkapital i alt
PASSIVER I ALT

334.896
334.896

314.406
314.406

Indtægter fra pumpebidrag for drænanlæg
Vedligeholdelse af dræn
RKSK-gebyr
Kontorudgifter - andel
Mødeudgifter - andel
Udlæg - andel
Revisorudgifter - andel
Resultat før finansielle poster
Renteindtægt bank - andel
Årets resultat

Balance pr. 31. december 2018
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018
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