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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Grundejerforeningen Henne Strand.

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.

Henne, den 15. januar 2015

~C/c/ _;;-pr~~
Knud B. Sørensen

Fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling,
Henne, den / 2015.

dirigent
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER

Til medlemmerne i Grundejerforeningen Henne Strand

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Henne Strand for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er
udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelsernei vedtægterne og dansk regnskabspraksis
for foreninger. Revisionenhar ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med regnskabsbestemmelsernei vedtægterne og dansk regnskabspraksisfor foreninger, der anses
for et acceptabelt 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 be-
svigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. 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
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregn-
skab, der giver et retvisende 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 endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende,
om ledelsens regnskabsmæssigeskøner rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

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. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk
regnskabspraksisfor foreninger.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er ud-
arbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelsernei foreningens vedtægter. Somfølge
heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Varde, den 15. januar 2015

BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab

- ~_I)J
gBrO~

Statsa ariseret revisor
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forenin-
gen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forplig-
telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets resultat udløser ikke skat.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

BUDGET BUDGET BUDGET REGNSKAB REGNSKAB

2016 2015 2014 2014 2013
(1000 kr.) (1000 kr.) (1000 kr.) (hele kr.) (hele kr.)

INDTÆGTER
Bidrag til GHS................................ 831 970 965 965.300 1.104.000

Opkrævningsomkostninger ................ -55 -54 -54 -53.674 -53.111
-- --

776 916 911 911.626 1.050.889

Renteindtægter ............................. 9 7 5 4.582 10.028
-- --

INDTÆGTERI ALT ........................... 785 923 916 916.208 1.060.917

UDGIFTER
Ny bro Henne Mølleå ...................... O O O O 1.163.698

- modtaget tilskud ......................... O O O O -150.000

Supplerende vej og sti udbygning ........ O 30 250 291.140 O
Vedligehold veje m.v ...................... 330 360 367 309.368 321.820

- modtaget tilskud ......................... O O O -5.000 -25.000

Møder/generalforsamling ................. 32 32 32 21.877 20.761

Befordringsgodtgørelse .................... 60 60 60 53.747 55.489

Porto, bankgebyr og hjemmeside ........ 5 5 5 1.189 3.891

Tryksager, kuverter m.v ................... 5 5 5 1.697 7.612

Medlemsbladet .............................. 60 55 55 45.276 44.438

Tilskud tlbestyrelsens kontorhold ....... 25 25 25 20.500 22.400

Strand rensning (- tilskud) ................. 2 2 2 -476 -948

Arrangementer / temaudgiv . / j ubi læum . 10 10 10 6.750 60.367

Initiativpris ................................... 8 8 8 O O
Revision incl. projektregnskab ........... 9 9 9 10.164 11.276

Advokat, generalforsamling/bistand .... 15 15 15 O 10.625

Repræsentation, gaver (-modtaget) ..... 2 2 2 1.437 -300

Diverse omkostninger ...................... O O
Veje, grunde og fællesarealer ............ 15 15 15 O O
Udgifter kontormaskiner/EDB ............ 5 5 5 O 1.000

Tilskud til cykelsti, Hennemølleåvej .... O 100 O O 100.000

Udskriftning af trappe, Tuttesbjerg ..... O 100 O O O
-- --

UDGIFTER I ALT ............................. 584 839 866 757.669 1.647.129
-- --

RESULTATFØRHENLÆGGELSER.......... 201 84 50 158.539 -586.212
-- --

Henlæggelse tlvejfond .................... -200 -150 -150 -150.000 O
Henlæggelse tludskiftning bro tlbf ...... O O O O 700.000

--

ÅRETSRESULTAT............................ 1 -66 -100 8.539 113.788
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER:

Tilgodehavende tilskud LAG .

Veje og fællesarealer, overført primo .
Grund, Strandvejen, Henne, anskaffelsespris .

Indestående Sparekassen .

Indestående Sydbank .

AKTIVER I ALT .

PASSIVER:
Egenkapital:

Overført primo .

Overført fra årets resultat .

EGENKAPITALI ALT .

Henlæggelser:

Udskiftning af bro .
Henlæggelser overført til resultatopgørelse .

Vejfond .

HENLÆGGELSERI ALT .

Gæld:
Revision, anslået .

GÆLD I ALT .

PASSIVERI ALT .

Side 6

2014 2013

o 100.000
24.280 24.280
7.500 7.500

497.730 339.304
100.113 o

629.623 471.084

461.084
8.539

469.623

o
o

150.000

150.000

10.000

10.000

629.623

347.296
113.788

461.084

700.000
-700.000

o
o

10.000

10.000

471.084


