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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Tii medlemmeme af Grundejerforeningen Marielyst strandpark Ferieby

Konklusion
vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Marielyst strandpark Ferieby 

e

for regnskabsåret 1. januar - 31. decemb er 2a21, der ornfatter resultatopgøreise og balance. Arsregn-

skabet er ikke opstillet elter årsregnskabsloven'

Det er vores opfaftelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielte stiihng pr. 3L. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. decemb er 2021i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet

udviser et underskud på kr. 98.745 og en egenkapital På kr' 135.983

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de

yd.erligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar itøl.ge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisiorrspåtegningens afsnit "Revisots ansvar fot revisionen a( årsregnskabet" ' Vi

er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med intemationale etiske regler for revisorer (IES-

BA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt voles

øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede

rerisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion'

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Besty,r'elsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,

som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-

or1 uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevan! samt at udar-

bejde årsregnskabet på grr.ndlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen

enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk altemativ

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 fejl-

inforrnation, uanset om derrne skyldes besvigelser el1er fejl, og at a{give en revisionspåtegning med

en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau aJ sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en

revision, der udføres i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gæidende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge afbesvigelser e1ler fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis

det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-

slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som 1ed i en revision, der udføres i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-

fessionel skepsis under revisionen. Fferudover:



@ Identificerer og vurderer vi risikoen for va:sentlig fejiinfolmahon i årslegnskabet, uanset

om denne skyides besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger: som real<tion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilskækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores

konkiusion. Risikoen for ikke at opdage vaesentlig {ejlin{ormation forårsaget af besvigeiser er høiere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omiatte salnnensværgelser,

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tiisidesættelse af intern kontr:ol.

e Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rclevans for revisionen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunae udtryk-

ke en konklusion om effektiviteten af foreningens inieme kontrol.

ø Tager vi stiiling tiI, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsery er passende,

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er

rimelige.

ø Konkiuderer vi, om bestyrelsens udarbejclelse af årsregnskabet på grundtag af regn-

skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundiag af det opnåede revisionsbe-

vis er vaesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en va:sentlig usikl<erhed,

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-

scre t på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder el1er forhold kan dog medføre, at foreningen ikke laengere kan fortsætte driften.

a T'ager vi stilling tii den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet samt

om årsregnskabet afspejler de underiiggende kansakfioner o6 begivenheder på en sådan måde, at
der gives et retvisende biliede heraf.

Vi kommunikerer med. bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisicnen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle betydeli-
ge mangler i intern kontroi, som vi identificerer under revisionen.

Nakskov, den 2. tebruar 2022.

ÅC Revision ApS
35050469

Christensen
Registreret revisor FSR

Mne 18323
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G ru ndejerfore n i n gen Ma rielyst Stra nd park Ferieby

Årsregnskab

Dato for udskrift: 2A. jan.2022
Periode: 01101-2021 - 31112-2021
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Betegnelse

DRIFTSREGNSKAB

INDTIEGTER

Kontingentindtægter

Kontingenter tidligere år

lndtægt græsslåning

I ndtægt Rykkergebyrer o. I ign.

Renteindtægter

Indtægt Adm. honorar ydelser

Indtægter i alt

UDGIFTER

Vedligeholdesplan

Græs - slåning - gødning mv.

lndtægt slåning af grunde o.lign.

Græsslåning - volde

Bede-vej ka nter-træer-buske-sprøjtn in g

Veje:Vedligehold veje, portal, skilte o.lign

Veje: Hensættelse til vej forbedringer

Veje: Vedlh. tages af tidligere hensættelse

Dræn/Brønde: Vedlh. Dræn og brønde

DrænlBrønde: Hensættelse jf. vedlh.plan

Dræn/Brønde: Vedlh. tages af tidligere
hensættelse

Søen: Stier, klipning skråning o.lign

Søen: Oprensning, grødeskæring o.lign.

Søen: Hensættelse jf. vedlh.plan

Søen: Vedlh. tages af tidligere hensættelse

Broer vedlighold

Pumpestationer vedligehold

Belysning : Lamper vedligehold

Belysning: Hensættelse jf. vedh.plan

2021 Budget

358.000,00

-1.300,00

0,00

4.100,00

0,00

4"500,00

365.300,00

-83.000,00

30.000,00

-10.000,00

-90.595,63

-52.331,88

0,00

0,00

-13.630,54

0,00

13.630,54

-25.987,50

-57.000,00

0,00

0,00

-7.429,50

-916,88

-2.377,76

0,00

356.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356.000,00

-73.300,00

0,00

-10.000,00

-50.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-57.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00
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0,00

-519,00

-3.629,00

0,00

-9_728,75

-1.286,00

-2.074,59

0,00

0,00

-81.876,73

Belysning: Vedlh. tages af tidligere
hensættelse

Renholdelse, indsamling affald

Snerydning

Diverse

Vedligeholdelsesplan i alt

Andre udgifter

El - strøm, 6 pumpestationer

El - strøm, faellesbelysning

Græsslåning ubebebyggede grunde

Andre udgifter i alt

Generalforsamling - Møder mv.

Generalforsamling

Bestyrelse mødegodtgørelser

Kørselsgodtgørelse KmPenge

Gaver - Tak for arbejdet for GF fvlSP

Udgifter møder mv.

Administration

Revisor assistance

Advokat

Honorar

Rådgivning/Ass. Bla ifm. udvidelse
Nordsiden

Forsikringer
(Ansvar+ Netbank+E rhvervs*Arb.skade)

Diverse medlemskaber

Kontorholdsudgifter

Porto og gebyrer

Anskaflelser

lT omk. administration+hjemmeside

lT omk. Domæne MarielystStrandpark.dk

Bankrenter og bankgebyrer

Folkeregister / Fogedretten

Øv rige ad m i n istrationsu d gift e r

Administration i alt

-4.486,59 -3.500,00

0,00

-1.246,40

0,00

0,00

-300.845,55

0,00

0,00

-2.000,00

0,00

-272.300,00

-4.410,70

-1.977,62

0,00

-5.988,32

-4.554,00

-9.000,00

-674,00

-1.106,90

-15.334,90

-5.187,50

-25.000,00

-20.500,00

-9.465,30

-6.500,00

-2.500,00

0,00

-9.000,00

-10.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

-22.000,00

-5.500,00

-10.000,00

-20.500,00

0,00

0,00

-500,00

-3.500,00

0,00

-6.000,00

-1.000,00

-1.000,00

0,00

-1.200,00

-52.700,00

DRIFTRE§ULTAT -38.745,50 0,00
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STATUSREGNSKAB
AKTIVER

Arbejdernes Landsbank 5359-0245902 194.794,53

Ii/edlemsmellemværende til udredning

Tilgodehavender indeværende år

Periodesering - Forudbetaling

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo

Årets resultat

Kapitalbevægelser i øvrigt

Egenkapital ultimo

Skyldige poster - Hensættelser

Skyldige omkostninger

Hensættelser til Dræn

Hensættelser til Søen

Hensættelser til Veje

Hensættelser til Belysning

Skyldige poster - Hensættelser i alt

Passiver i alt

BALANGE

-174.728,98

38.745,50

0,00

-135.983,48

-43.088,63

-12.851,46

-3.193,46

0,00

0,00

-59.133,55

-195.117,A3

0,00
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Budget 2023 inkl. vedligeholdelsesplan MSp

UDGIFTER

Vedligeholdelsesplan

Græs - slåning - gØdning mv.
Mderefakturering slåning af grunde o. lign.
Græsslåning - volde
Bede-vej ka nter-træer-buske-spnøjtn i ng

Veje: Vedligehold veje, portal, skilte o. lign.
Veje: Hensættelse

Veje: Tages af tidligere hensættelse
Dræn/Brønde: Vedligehold Dræn og brønde
Dræn/Brønde : Hensættelse

DrænlBrønde: Tages af tidligere hensættelse
Søen: Stier, klipning skråning o. lign
Søen: Oprensning grødeskæring o. lign.
Søen: Hensættelse

Søen: Tages af tidligere hensættelse
Broer vedligehold
Pu m pestationer vedligehold
Belysning: Lamper vedligehold
Belysning: Hensættelse

Belysning: Tages af tidligere hensættelse
Renholdelse, indsamling affald
Snerydning

Vedligeholdelsesplan i alt

Strøm/El udgifter
El - strøm, 6 pumpestationer + 2 iltningspumper
El - strøm, fællesbelysning
Strøm/El udgifter ialt

3299 Generalforsamling - Møder - Fællesarrangementer
3300 Genera lforsamling + fællesarrangementer
3450 Bestyrelsemødegodtgørelser
3898 Udgifter møder mv. i alt

Administration
Revisor assistance

Advokat
Honorar
Rådgivning/Ass. Bla ifm. udvidelse Nordsiden
Forsikringer (Ansvar + Netbank + Erhvervs + Arbejdsskade)
Diverse medlemskaber
Kontorholdsudgifter
Porto og gebyrer

lT omk" Foreningslet + hjemmeside
lT omk. Domæne MarielystStrandpark.dk
Bankrenter og bankgebyrer

Øvrige adm inistrationsudgift er
Administration ialt

Budgetterede udgifter

-80.000

10,000

-5.000:a,'
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G ru ndejerforen i ngen
Marielyst Strandpark Ferieby

Forslag til kontingent 2023 jf. budgetterede vedligeholdelsesplan og udgifter

Antal Grundejer e 27 I 3-2O22 = LBO medlemmer
(Udgifter s40.000/180)

Forslag til Kontingent for året 2023 Kr 3.000

ru


