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LEDELSESPÄTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Ejerfor· 
eningen Vorupør Klit. 

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

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvi 
sende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. 

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 

Vorupør, den 20. januar 2017 

L/~ 
, ~-iirådemand 

~~aUur 
Bent Astrup 
Områdemand 

Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2017. 

Dirigent 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

Til medlemmerne i Ejerforeningen Vorupør Klit 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforening Vorupør Klit for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes på 
grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger som beskrevet 
på side 9. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 
1 . januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk 
regnskabspraksis for foreninger som beskrevet på side 9. 

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 kraver nærmere beskrevet i revisi 
onspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af ejerforeningen 
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Ejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse budget 
tal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision. 

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 som beskrevet på side 
9. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar 
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejerforeningens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnska 
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
ejerforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma 
tion, 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 Dan 
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions 
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol. 

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

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik 
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerforeningens 
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 årsregnskabet eller, hvis sådanne oplys 
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi 
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop 
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisi 
onen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon 
trol, som vi identificerer under revisionen. 

Varde, den 20. januar 2017 

~ta:s;z:tevisionsaktieSelskab 

Flemmi Bro Lund 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Ikke Ikke 
revideret revideret 

Budget Budget Regnskab Regnskab 
2017 2016 2016 2015 

Indtægter 
Ejerbidrag indbetalt ......................... 545.000 545.000 545.000 545.000 

1 Andre indtægter/udgifter .................. 2.000 2.000 4.200 3.500 

Indtægter i alt ............................... 547.000 547.000 549.200 548.500 

Omkostninger 
2 Fællesarealer ................................. 75.000 75.000 43.338 53.443 
3 Kloak og dræn ................................ 60.000 50.000 90.994 57.895 
4 Depotet ........................................ 37.000 12.000 9.658 8.347 

Forsikringer ................................... 370.000 360.000 362.720 355.465 
5 øvrige omkostninger ........................ 58.000 59.000 54.397 55.218 

Omkostninger i alt .......................... 600.000 556.000 561.107 530.368 

Resultat før renter . -53.000 -9.000 -11.907 18.132 

Renteindtægter / gebyrer . 5.000 5.000 7.752 7.303 

Årets resu Itat . -48.000 -4.000 -4.155 25.435 

Der overføres til egenkapitalen. 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 

AKTIVER 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 
Forudbetalt forsikring . 
Bankindestående: 
Andelskassen , 7725 1004311 . 
Andelskassen , 7725 10 18279 . 
Sparekassen Thy, 9129 1135617683 . 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT . 

AKTIVER I ALT . 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 
Overført fra forrige år . 
Årets resultat . 

EGENKAPITAL I ALT . 

GÆLD 
Omkostningskreditorer . 

GÆLD I ALT . 

PASSIVER I ALT . 
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2016 2015 

244.602 

130.721 
286.918 
51.620 

713.861 

713.861 

708.516 
-4.155 

704.361 

9.500 

9.500 

713.861 

238.294 

147.276 
280.330 
52.116 

718.016 

718.016 

683.081 
25.435 

708.516 

9.500 

9.500 

718.016 
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NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 

Ikke Ikke 
revideret revideret 

Budget Budget Regnskab Regnskab 
Note 2017 2016 2016 2015 

Andre indtægter/udgifter 
Lejeindtægter 
Depotet ............................................ 2.000 2.000 4.200 2.000 

2.000 2.000 4.200 2.000 

Kompensation, overfladevand . o o o 1.500 

Andre indtægter i alt . 2.000 2.000 4.200 3.500 

2 Fællesarealer, udgifter 
Vedligehold veje, fællesarealer .............. 70.000 70.000 43.338 53.443 
Branddaskere ..................................... 5.000 5.000 O O 

Fællesarealer, udgifter i alt .................. 75.000 75.000 43.338 53.443 

3 Kloak og dræn, udgifter 
Elforbrug .......................................... 8.000 10.000 2.481 7.902 
Vandafgift pumper ............................... 2.000 2.000 1.325 1.628 
Vedligehold pumper, dræn og kloak ......... 50.000 38.000 87.188 48.365 

Kloak og dræn, udgifter i alt ................. 60.000 50.000 90.994 57.895 

4 Depotet 
Elforbrug (-tilbagebetalt) ...................... 3.000 3.000 2.098 3.300 
El indbetalt af lejer ............................. -1.000 -1.000 -1.143 -1.056 
Vand og renovation .............................. 5.000 5.000 3.746 4.067 
Vedligeholdelse .................................. 30.000 5.000 4.957 2.036 

Depotet i alt ...................................... 37.000 12.000 9.658 8.347 
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NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 

Ikke Ikke 
revideret revideret 
Budget Budget Regnskab Regnskab 

Note 2017 2016 2016 2015 

5 Øvrige omkostninger 
Kontorhold/Hjemmeside ....................... 3.000 4.000 1.357 2.100 
Nets og bankgebyrer ............................ 3.000 3.000 2.990 2.379 
Porto ............................................... 500 1.000 270 420 
Omkostningsgodtgørelse, bestyrelse ......... 18.500 18.500 18.500 18.500 
Mødeudgifter ..................................... 7.000 7.000 6.768 6.865 
Befordring ......................................... 15.000 15.000 14.008 15.089 
Revision og regnskabsassistance .............. 10.000 10.000 9.750 8.282 
Diverse ............................................. 1.000 500 753 1.583 

Øvrige omkostninger i alt ..................... 58.000 59.000 54.396 55.218 
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS 

Årsregnskabet for Ejerforeningen Vorupør Klit for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den regn 
skabsskik, som beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter. 

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabspe 
rioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er tilstrækkelig. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Opsti Ilingsform 
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvi 
gelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter og modtagne tilskud 
i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realise 
rede aktiviteter. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 
Kontingenter og modtagne tilskud vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Omkostninger 
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i perioden med de beløb, der vedrører regnskabsperl 
oden. 

Finansielle poster består af renteindtægter af bankindeståender. 

Skat 
Ejerforeningen er en ideel forening, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet, ifalder foreningen ikke 
skattepligt. 

BALANCEN 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Egenkapital 
Idet medlemmerne ikke har mulighed for refusion af gebyrer for indmeldelse i foreningen, er hele for 
eningens overførte resultat betegnet som frie reserver. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 


