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Si
REGNSKABSPRAKSIS

For at tilgodese krav fra Syddjurs Kommune er arsregnskabet opdelt i et regnskab for 0ksenm01-

le/Fuglslev Vandvaerk I/S og et regnskab for 0ksenm011e/Fugslev Grundejerforening I/S.

Arsregnskabet for 2010 for henholdsvis 0ksenm011e/Fuglslev Vandvaerk I/S og 0ksenm011e/

Fuglslev Grundejerforening I/S er udarbejdet med udgangspunkt i nedennasvnte principper:

RESULTATOPG0RELSE

indtaegter og udgifter er medtaget i den afdeling, hvor posterne direkte kan henf0res til.

Faellesindtaggter og -udgifter, der ikke er direkte henf0rbare, er med udgangspunkt i forholdet

til kontingentindtaegterne fordelt med 87 % til Vandvaerket og 13 % til Grundejerforeningen.

Balance

Aktiver og passiver er medtaget i den afdeling, hvor posterne direkte kan henfores til.



RESULTATOPG0RELSE FOR 2010

NOTE

Grundejerforeningsbidrag .

Gebyrer

Annonceindtasgter ,

INDT^GTER IALT

Vedligeholdelse af veje ,

Nye skilte ...

1 Personaleomkostninger

2 0vrige omkostninger

OMKOSTNINGERIALT

UNDERSKUD F0R RENTER

Renteindtsegter af bankindestaende

ARETS UNDERSKUD

Der foreslas inddaskket saledes:

Overfbrt til naeste ar ..,,....,.,,.„.......,..

fl.

81.730

2.712

13.722

16.747

89.200
4.134

697
94.031

114.911

-20.880

7.492

Budget
2011

89.300
4.134
697

-13.388



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

AKTIVER

Omsaetningsaktiver

Erhvervsgiro, Danske Bank

Thorsager Andelskasse, Tirstrup:
Erhvervskonto nr. 410.229-3
H0jrentekonto, variabel nr. 105.385-3
H0jrentekonto, fast nr. 105.386-1

OMS^IMNGS AKTIVER IALT ,

AKTIVER IALT .,

PASSIVES

Ga-ld

Kreditorer:
AM-bidrag og A-skat, december 2010

GJBLD IALT

Hensaettelser

Hensat til fremtidig vedligeholdelse

Hensati201Q

HENS^TTELSER IALT

Egenkapital

Over&rsel til n®ste ar:
Saldopr. 1/1 2010
Arets underskud

EGENKAPITAL PR. 31/12 2010

IALT ....................................

4.932

1.523
4.335

252.614

263.404

263.404

117

82.626

Q

194.049
-13.388

180.661

263.404

Pr.
31/12
2009

661

2.488
275.075

0

1.549

1.549

82.626

0

143.079
50.970



NOTER TIL ARSREGNSKABET

NOTE 1; PERSONALEOMKOSTNINGER
Vederlag til formand, Preben Hviid Hansen

Vederlag til Lonny Casted ,

Vederlag, Kai Lassen, sekreter

Kontorhold, Preben Hviid-Hansen

Kkmtorhold, Lonny Casted

K0rselsgodtg0relse

M0der og personaleomkostninger

PERSONALEOMKOSTNINGER IALT

NOTE 2: 0VRIGE QMKOSTNINGER
Forsikringer

Folkeregisteroplysninger

Kontorartikler og tryksager .

Smaanskaffelser

Porto

Telefon, formand og kasserer

Afholdelse af generalforsamling

Kontingenter

EDB

Abonnement

Adyokat

Revision

Bog&ring

Blomster og gaver

Qebyrer m.v

0VRIGE OMKOSTNINGER IALT................

2.964

2.964

130

1.404

1.404

3.317

1.539

216

20

3.121

1.531
2.273
624

1.485

280

2.106
526

297
2.015

2.145
55

53

Budget
2011

2.964

2.964
130

1.404
1.404

4.000

1.700

220

70

3.200

1.550

2.300

624

1.500

300

2.100
526

425

2.340
2.400

156

55



Arhus i februar 2011

Bestyrelsen:

Preben Hviid-Hansen Kurt Trend Peder J0rgen Brander
formand r^stformand kasserer

KaiLassen Ingolf Kronborg Havn
sekretaer

REVISORERNES ERKI^DRING

Foranstaende arsregnskab for 2010 er gennemgaet og afstemt med bilag for udgifter, ligesom der

er foretaget stikpr0ver med hensyn til indbetalinger fra de enkelte medlemmer. Check- og girokon-

to samt bankb0gerne er afstemt med de i arsregnskabet opf0rte beteb.

Undertegnede bar d.d. godkendt regnskabet.

,. ..... .
Arhus, den

Margit Ma^rquartsen
intern revisor



PEN UAFJM:NGIGE RE VISORS PATEGNING
Til medlemmerne af 0ksenm011e/FugIsIev Grundejerforenmg I/S.

Vi har revideret arsregnskabet for 0ksenm011e/Fuglslev Grundejerforening I/S for regnskabsaret
1 , j anuar -31. deeember 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance,
egenkapitalopg0relse og noter. Arsregnskabet aflaggges med udgangspunkt i god regnskabsskik.

Bestyrelsens ansvar for arsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflaegge et arsregnskab, der giver et retvisende billede.
Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er
relevante for at udarbejde og aflaegge et arsregnskab, der giver et retvisende billede uden vassentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse
af en hensigtsmasssig regnskabspraksis og ud0velse af regnskabsmaessige sk0n, som er rimelige
efter omstaendighederne.

Revisors ansvar og den udf0rte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi har ud-
f0rt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraever,
at vi lever op til etiske krav samt planlaegger og udf0rer revisionen med henblik pa at opna h0j
grad af sikkerhed for, at arsregnskabet ikke indeholder vassentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de be!0b og oplysninger, der er an-
f0rt i arsregnskabet. De valgte handlinger afhasnger af revisers vurdering, herunder vurderingen
af risikoen for vassentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes be-
svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
foreningens udarbejdelse og aflaeggelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede, med hen-
blik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke med
det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende,,
om de af bestyrelsen ud0vede regnskabsmasssige sk0n er rimelige samt en vurdering af den
samlede presentation af arsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraskkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion. Vi henviser til arbejdsfordelingen med foreningens interne revisor, jfr. dennes er-
ktering side 5.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 3 1 . deeember 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsaret 1. januar - 31. deeember 2010 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Arfius, den 2 1 . februar 20 1 1

Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Arhus,
siatsautoriserede revisorer a-s

;5tergen Kristensen
Jiaisautoriseret revisor


