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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for l. januar - 31. december 2014 for Ejer-
foreningen Vorupør Klit.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Arsregnskabet giver efter vor opfattelse et ret-
visende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vorupør, den 26. januar 2015

I bestyrelsen:

næstformand/sekretær

Asger Rasmussen
Områdemand

Bent Astrup
OmrådeTa'ld..1. j_-. 1/1
.æ/1t1~7

Godkendt på foreningens generalforsamling, den I 2015.

Dirigent
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Ejerforeningen Vorupør Klit
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Vorup ør Klit for regnskabsåret 1.januar - 31. december 2014,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet er udarbejdet af le-
delsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der anses for et accep-
tabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisi-
onen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter end-
videre vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for
foreninger.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen har medtaget
budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision,
hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet
med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regn-
skabet være uegnet til andet formål.

Varde, den 26. januar 2015

Statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægtskriterium
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster
Finansielle indtægter inkluderer renter og opkrævningsgebyrer.

Skat af årets resultat
Arets resultat udløser ikke skat.
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Resultatopgørelse for året 01/01 - 31/12

Budget Budget Regnskab Regnskab
2015 2014 2014 2013

Indtægter
Ejerbidrag indbetalt .................................. 545.000 479.600 479.600 479.600
Andre indtægter/udgifter .......................... 2.000 3.500 4.500 3.500

Indtægter i alt .......................................... 547.000 483.100 484.100 483.100

Omkostninger
2 Fællesarealer ............................................. 80.000 80.000 64.512 67.183
3 Kloak og dræn ........................................... 50.000 62.000 83.229 54.684
4 Depotet. ..................................................... 12.000 15.000 4.476 7.521

Forsikringer ............................................... 350.000 335.000 346.463 325.758
5 Ovrige omkostninger ................................ 59.000 64.625 57.956 51.5638

Omkostninger ialt .................................. 551.000 555.625 556.636 506.784

Resultat for renter .. -4.000 -73.525 -72.536 -23.684

Renteindtægter/gebyrer . 5.000 13.000 9.085 12.789

Årets resultat . 1.000 -60.525 -63.451 -10.895

Der overfores til egenkapitalen.



Balance pr. 31/12 2014.
AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER:
Forudbetalt forsikring .
Bankindestående:
Andelskassen. 7725 I004311 .
Andelskassen. 7725 IO 18279 ..
Sparekassen Thy. 9129 1135617683 .

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .

AKTIVER I ALT .

PASSIVER

EGENKAPITAL
Overfart fra forrige ar .
Årets resultat .

EGENKAPITAL I ALT .

GÆLD
Omkostningskreditorer .

GÆLD I ALT .

PASSIVER I ALT .
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2014 2013

235.056 227.378

131.773 106.909
273.894 370.468
51.858 51.497

692.581 756.252

692.581 756.252

746.532
-63.451

757.427
-10.895

683.081 746.532

9.500 9.720

9.500 9.720

692.581 756.252
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Noter til årsrapporten

Note
Budget
2015

Budget
2014

Regnskab
2014

Regnskab
2013

Andre indtægter/udgifter
Lejeindtægter
Depotet . 2.000 2.000 3.000 2.000

2.000 2.000 3.000 2.000

Kompensation, overtladevand . o 1.500 1.500 1.500

Andre indtægter i alt.. . 2.000 3.500 4.500 3.500

2 Fællesarealer, udgifter
Vedligehold veje, fællesarealer ..................... 70.000 80.000 64.512 48.570
Branddaskere ................................................. 5.000 O O 4.988
Beplantningsprojekt ...................................... 5.000 O O 13.625

Fællesarealer, udgifter i alt ........................ 80.000 94.000 64.512 67.183

3 Kloak og dræn, udgifter
Elforbrug ....................................................... 10.000 25.000 25.034 1.698
Vandafgift pumper ........................................ 2.000 2.000 1.439 711
Vedl igehold pumper, dræn og kloak ............. 38.000 35.000 56.756 51.275

Kloak og dræn, udgifter i alt ...................... 50.000 62.000 83.229 54.684
==

4 Depotet
Elforbrug (-tilbagebetalt) .............................. 3.000 5.000 1.269 1.263
El indbetalt af lejer ........................................ -1.000 -1.000 -1.520 -315
Vand og renovation ....................................... 5.000 6.000 4.015 4.025
Vedl igeholdelse ............................................. 5.000 5.000 712 2.548

Depotet i alt .................................................. 12.000 15.000 4.476 7.521
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Noter til årsrapporten

Budget Budget Regnskab Regnskab
Note 2015 2014 2014 2013

5 Ovrige omkostninger
Kontorhold/Hjemmeside ............................... 4.000 10.000 8.914 2.992
Nets og bankgebyrer ..................................... 3.000 3.000 1.783 1.769
Porto .............................................................. 1.000 1.000 528 518
Omkostn ingsgodtgore Ise. bestyre lse ............. 18.500 18.500 18.500 18.500
Modeudgifter ................................................. 7.000 7.000 7.131 6.963
Befordring ..................................................... 15.000 15.000 13.106 13.772
General forsam l.ltrykn ing regnskaber ............ O O O O
Revision og regnskabsassistance ................... 10.000 10.000 7.489 6.999
Diverse .......................................................... 500 125 505 125

Øvrige omkostninger i alt ........................... 59.000 64.625 57.956 51.638


