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Formand Næstformand Kasserer

Jakob Laursen Poul-Erik Varming Sørensen

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar 2021  -  31. december  2021 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  2021 samt af ind- og udbetalinger for regnskabsåret 1. januar 2021  -  31. december  2021.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til bestyrelse og foreningens medlemmer i Holmsborgvejens Grundejerforening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Holmsborgvejens Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2021  -  31. december  2021, der omfatter ind- 

og udbetalinger samt balance. Årsregnskabet udarbejdes 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  2021 

samt af ind- og udbetalinger for regnskabsåret 1. januar 2021  -  31. december  2021 i overensstemmelse med vedtægternes krav til 

regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. 

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. 

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet alene omfatter ind- og udbetalinger samt 

statusopgørelse. Årsregnskabet er ikke udarbejdet efter årsregnskabsloven som en klasse A-årsrapport. Årsregnskabet er udarbejdet med 

henblik på at overholde vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og er alene til brug for bestyrelsen og foreningens medlemmer. Som følge 

heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores revisionspåtegning er udelukkende udarbejdet til brug for foreningens bestyrelse og medlemmer og bør ikke udleveres til eller anvendes af 

andre parter.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægternes krav til 

regnskabsaflæggelse. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 

regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold 

vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 

bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at føre tilsyn med foreningens regnskabsaflæggelsesproces.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 

garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, hvor sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 

som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark, foretager vi faglig vurdering og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

•Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og 

udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation, der 

skyldes fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidst udeladelse, forkert præsentation eller tilsidesættelse af 

intern kontrol.

•Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, 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 og om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 

oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende og om der på grundlag 

af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret 

på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 

foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de 

underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse blandt andet om det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen og betydelige 

revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Ringkøbing, den   /    2022

VL Revision

Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr.: 29817286

Asger Kold

Registreret revisor

mne12573
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FORENINGEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021  -  31. december  2021

2021 2020

kr. kr.

Kontingentindtægter 0 45.400

Diverse indtægt 0 0

Webhosting og Domæne-registrering -650 -275

Samarbejdsudvalg og Fritidshusjernes Landsforening -3.160 -3.140

Røde kors 0 -260

RKSK-gebyr 0 -3.428

Småanskaffelser -4.346 0

Kontorudgifter - andel -698 -730

Mødeudgifter - andel -2.066 -1.730

Udlæg - andel -3.403 -3.161

Revisorudgifter - andel -3.935 -4.676

Resultat før finansielle poster -18.258 28.000

Renter bank - andel -735 -473

Årets resultat -18.993 27.527

Balance pr. 31. december  2021

AKTIVER

Vestjysk Bank, konto nr. 7650-6250851 370.731 735.262

Vestjysk Bank, konto 3 mdr. opsigelse 237.405 238.864

Likvide beholdninger 608.136 974.126

AKTIVER I ALT 608.136 974.126

PASSIVER

Egenkapital

Foreningens egenkapital primo 150.131 122.603

Overført resultat -18.993 27.528

Egenkapital i alt 131.139 150.131

Kortfristede gældsforpligtelser

Skyldige poster 0 0

Mellemregning Vejfonden 121.105 454.471

Mellemregning Drænfonden 355.893 369.524

Gældsforpligtelser i alt 476.997 823.995

PASSIVER I ALT 608.136 974.126
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VEJLAUG - VEJFONDEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021  -  31. december  2021

2021 2020

kr. kr.

Indtægter fra vejbidrag 0 162.400

Indtægter støvbinding og vejsaltning 2.813 2.813

Vejanlæg -262.815 -750

Vedligeholdelse af veje -31.200 -15.649

Saltning af veje -29.813 -24.563

RKSK-gebyr 0 -3.503

Kontorudgifter - andel -713 -746

Mødeudgifter - andel -1.918 -1.768

Udlæg - andel -3.478 -3.231

Revisorudgifter - andel -4.022 -4.779

Resultat før finansielle poster -331.146 110.224

Renter bank - andel -2.220 -1.337

Årets resultat -333.366 108.887

Balance pr. 31. december  2021

AKTIVER

Mellemregning Foreningen 121.105 454.471

AKTIVER I ALT 121.105 454.471

PASSIVER

Egenkapital

Vejfondens egenkapital primo 454.471 345.584

Overført resultat -333.366 108.887

Egenkapital i alt 121.105 454.471

PASSIVER I ALT 121.105 454.471
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DRÆNLAUG - DRÆNFONDEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021  -  31. december  2021

2021 2020

kr. kr.

Indtægter fra pumpebidrag for drænanlæg 0 36.250

Vedligeholdelse af dræn -5.511 -5.094

RKSK-gebyr 0 -2.189

Kontorudgifter - andel -444 -465

Mødeudgifter - andel -1.196 -1.102

Udlæg - andel -2.168 -2.014

Revisorudgifter - andel -2.507 -2.979

Resultat før finansielle poster -11.827 22.407

Renter bank - andel -1.805 -1.349

Årets resultat -13.632 21.058

Balance pr. 31. december  2021

AKTIVER

Mellemregning Foreningen 355.893 369.524

AKTIVER I ALT 355.893 369.524

PASSIVER

Egenkapital

Drænfondens egenkapital primo 369.524 348.466

Overført resultat -13.632 21.058

Egenkapital i alt 355.893 369.524

PASSIVER I ALT 355.893 369.524
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