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LEDELSESPATEGNING

Ejerforeningen aflegger hermed resultatopgorelse og balance for 2019 for Ejerforeningen
Ringparken.

Foreningen beskaftiger sig med administration af ejerforeningens fellesudgifter.

Vierklerer:

r At resultatopgorelse og balance er aflagt i overensstemmelse med vedtegterne,o At resultatopgarelsen og balancen giver et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver og finansielle stilling samt resultat.

I At Arsregnskabet indeholder alle foreningens aktiver og geldforpligtigelser samt alle 6rets
kendte indtagter og omkostninger.

o At ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behaftet med ejendomsforbehold ud over de
i Arsregnskabet anfsrte.

o At der er tegnet de i lovgivningen kravede forsikringer.
o At der i den forlobne tid efter regnskabsArets udlob ikke er indtruffet begivenheder, som i

vasentlig grad pAvirker foreningens okonomiske stilling og, som ikke allerede er taget
hensyn til ved Arsregnskabets udarbejdelse.

' At der ikke verserer retssager eller andre forhold, herunder erstatningssager, som skonnes
at indebare en vesenflig risiko for foreningen.
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REVISORS ERKUERING OM OPSTILLING AF ARSRAPPORTEN

Til medlemmerne i Ejerforeningen Ringparken

Vi har opstillet Arsrapporten for Ejerforeningen Ringparken for regnskabsAret 1. januar - 31.

december 2019 p6 grundlag af ejerforeningens bogforing og ovrige oplysninger de har tilvejebragt.

Arsrapporten omfatter ledelsespAtegning, resultatopgorelse, balance samt budgetter for 2018, 2019

og 2020.

Vi har udfort opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle

oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere ejerforeningen med udarbejdelse og presentere

Arsrapporten i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser

i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper

vedrorende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornoden omhu.

Arsregnskabet samt nojagtigheden og fuldstandigheden af de oplysninger, der er anvendt til

opstillingen af Arsregnskabet, er ejerforeningens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklaringsopgave med sikkerhed,

er vi ikke forpligtet til at verificere nojagtigheden eller fuldstendigheden af de oplysninger,

ejerforeningen har givet os til brug for at opstille 6rsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions-

eller reviewkonklusion offi, hvorvidt 6rsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med

6rsregnskabsloven.

Sonderborg, den 13. august 2020
Revisionscentret Sonderborg
Godkendt Revisionsaktieselskab
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Ejerforeningen Ringparken
Resultatopgorelse

lndtaegter
Kontingenter
Kelderleje
Gebyr
Energirenovering
Altan projekt (pAbegyndes forst ultimo 2020)
Renteindtagter

lndtagter i alt

Udgifter

Administratlve udqlfter
Bestyrelseshonorar
Kontorartikler
Advokat og revisor
Dataomkostninger
Generalforsamling
Porto, checkgebyr, boksleje
Renter kreditorer
Varmeregnskab
Forsikring

Offentliqe udolfter
Falles el
Renovation

Reoaration oq vedliAoholdelse
Bygninger udvendige
Maling af kaldervinduer/hoveddor
Bygninger indvendige, trappevask
Bygninger indvendige, maling opgange
Bygninger indvendige, i ovrigt
Energimerkning lovpligtigt
Arets afskrivninger altan projekt (over 20 ar)
Arets afskrivninger energirenovering (over i0 6r;
Energirenovering, Renter
Altan projekt, Renter
EL-installationer
Kloak og Ws-installationer
Varmeanlag
Vaskerimaskiner og vaskerum
Udvendig anlag og gdrdmandsmaskiner
Snerydning og hekklipning
Lon til vicevert - Marius
Lon til vicevert - Wieslaw

Udgifter i alt

Resultat

Budget Regnskab
2020 2019

730.400 730.224
8,000 7.950

0 200
148.000 148.ss2

00
0 (330)

Budget Regnskab Budget
2019 2018 2018

730.400 730.224
8.000 8.200

0 100
148.000 37.088

00
00

730.400
8.000

0
0
0
0

886.400 886.396 886.400 775.612 738.400

104.000
10.000
10.000

8.000
2.000
4.000

0
27.000

1 10.000

102.000
7.347
7.910
7.502
6.106
4.316

U

26.771
133.651

67.000
6.000

't 0.000
7.000
2.000
4.000

0
27.000
80.000

64.500
11 .767
6.688
6.651
1.743
3.500

215
26.1 59
73.856

64.500
6.000

10.000
6.000
1.000
4.000

0
26.000
75.000

275.000

25.000
120.000

295.603

32.397
117.430

203.000

25.000
120.000

195.078 t 92.500

23.822 45.000
114.302 1 10.000

145.000 149.827

20.000 5.210
5.000 905

57.000 55.829
13.451
25.304

0
00

109.616 109.616
59.000 57.630

00
3.948

32,763
7.709

10.000 0
10.000 23.756
30.000 34.600
50.000 42.000

100.000 74.925

138.'t23 155.000

2.208 20.000
0 5.000

55.916 55.000
0 10.000

24.491 5.000
00
00
00

15.496 0
00

8.709 10.000
87.900 30.000

0 25.000
3,663 10.000
14.467 10.000
29/90 19.500
78.000 78.000
91 .125 121 .500

10.000
10.000

0

10.000
30.000
25.000

145.000

20.000
5.000

57.000
10.000
5.000

0
0
0

59.000
0

10.000
30.000
25.000
10,000
10.000
30.000
50.000

120.000

s35.616 487.646

955.616 933.076

441.000

789.000

411 .465 399.000

744.666 746.500

(6e.216) (6.6q0) 97.400 30.946 (8.1 00)



Ejerforeningen Ringparken
Balance pr. 31. december

Aktiver

Anleqaktiver
Anskaffelsessum primo
Arets tilgang, altan projekt
Arets tilgang, energirenovering

Akk afskrivninger primo
Arets afskrivninger

Bogfort vardi ultimo

Tllqodehavender
Betalt ac. til Sonderborg flernvarme
Betalt ac. til vand
Tilgodehavende kontingenter m.m.

Tilgodehavende ialt

Llkvlder
Danske Bank
Andelskassen

Likvide beholdninger i alt

Aktiver ialt

8.309.886 1.282.775 0
1.550.000 7.027.111 7.500.000

000

Budget Regnskab
2020 2019

Budget Regnskab
2019 2018

0
186.617

1 .096.1 58

Budget
2018

(109.616) 0 0 0
(109.616) (109.616) 0 0

0
0
0

0
0

9.640.654 8.200.270 7.500.000 1,282.775

440.000
240.O00

0

436.920
233.554

(1 50)

490.000
270.000

0

446.120 490.000
221.399 270.000

00
680.000 670.324 760.000 667.519 760.000

0 0 0 6.518 0
106.163 265.554 322.747 376.441 233.076

106.163 265.554 322.747 382.959 233.076

10.426.817 9.136.148 8.582.747 2.333.253 993.076



Ejerforeningen Ringparken
Balance pr. 31 . december

Passiver

Eqenkapltal
Egenkapital ved 6rets begyndelse
Arets resultat

Egenkapital I alt

Gald
Lanqfristet qald
LAn energ i renoveringsproje kt
Andelskassen KK altan projekt

Kortfristet qeld
Skyldige kreditorer
Hensat til revisor
Afregning gamle varmeAr lige Ar
Afregning gamle varme6r ulige Ar
Skyldig a-skat mv.
Skyldige feriepenge
Anden geld
Modtaget vand og varme ac fra beboerne

Geldforpligtigelser i alt

Passiver i alt

Budget Regnskab
2020 2019

Regnskab Budget
2018 2018

Budget
201 I

205.442 252.122 (1.030.653) 221 .176 221 .176
(69.216) (46.680) 97.400 30.946 (8.100)

136.226 205.442 (933.253) 2s2.122 213_076

9'10.591 999.591
8.600.000 7.107.726

1.063.930 1.122.930 0
7.672,070 172.070 0

5,000 4.098 5.000 4.098 5.000
5.000 5.000 5.000

0 2.740 0
0 3.436 0

10.000 26.269 10.000
0 2.046 0
000

760.000 779.800 760.000 758.200 760.000

10.290,s91 8.930.706 9.516.000 2.081.131 780.000

10.426.817 9.136.148 8.582.747 2.333.253 993.076

5.000 5.000
00

4.385 0
14.448 10.000

00
00



Ejerforeni ngen Ringparken

6400 Sonderborg

Ledelsens regnskabserklaring

Som henholdsvis formand og kasserer (medlem af bestyrelsen) i Ejerforeningen Ringparken, skal
vi, i tilknytning til assistance udfort af Revisionscentret Sonderborg Godkendt
Revisionsaktieselskab, efter gennemgang af irsrapporten for 2019 for Ejerforeningen Ringparken
efter vor bedste overbevisning erklare:

. at samtlige forretningshandelser er registreret iejerforeningens bogholderi og rigtigt udtrykt i

resultatopgorelsen og balancen samt at balancen indeholder samtlige ejerforeningens
aktiver og forpligtelser,

. at alle indregnede aktiver og forpligtelser i irsregnskabet er til stede og ikke indregnet med
storre belob end de forventes at kunne udnyttes eller realiseres til, herunder bl.a. at
indregnede debitorer mindst svarer til det belob der forventes indgiet,

o at ingen aktiver er beheftet med ejendomsforbehold og at der ikke er foretaget
pantsatninger eller sikkerhedsstillelser ud over det i Arsregnskabet navnte,

. at ejerforeningen ikke har indgAet veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende
forpligtelser samt finansielle kontrakter, der ikke fremgir af irsregnskabet, dog bortset fra
normal forretningsgaranti for udfort arbejde og leverede varer,

. at ejerforeningen ikke er part i lobende retssager eller har ikke opfyldte myndighedspibud
eller krav af vasentlig betydning for fonden udover hvad der fremgir af irsregnskabet,

. at ejerforeningen har overholdt afgifts- og momslovgivningen,

o of ejerforeningen efter kassererens opfattelse har overholdt alle love og bekendtgorelser,
aftaler og kontrakter m.v., hvorom eventuelle overtredelser eller misligholdelser kunne fdt

vesentlig indvirkning pi ejerforeningen og drsregnskabet, og som der ikke er givet
oplysning om i 6rsregnskabet,

. at der efter regnskabsirets udlob ikke er indtruffet begivenheder af vesentlig betydning for
bedommelse af ejerforeningens finansielle stilling som ikke er indregnet i irsregnskabet eller
oplyst i ledelsespAtegningen,

r at ledelsen har oplyst om ejerforeningens nartst6ende parter og om alle forbindelser og
transaktioner med nertstiende parter,

o of ingen medlem af bestyrelsen eller nart beslagtede hermed har l6n i ejerforeningen eller
har haft det i 6rets lob, ud over de i irsregnskabet anfsrte,

. at der ikke Arligt sammenlagt modtages kontantbetalinger for ydelser pi t. kr. 50 eller
derover, fra samme fysiske person eller juridiske person i henhold til reglerne om hvidvask,

. at den ikke er omfattet af personkredsen for politisk eksponerede personer (PEP),

. at revisor har gjort opmerksom p6, at folgende har hel eller delvis alenefuldmagt til
selskabets bankkonti mv. :

Svend Clausen
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Ledelsen har taget dette til efterretning. Ledelsen har til trods for svaghederne i de interne
kontroller valgt, at bibeholde alenefuldmagten til ovennevnte.

at ejerforeningens forsikringsdakning anses for tilstrakkelig efter ejerforenings forhold og
risikovurdering,

at bestyrelsen har vurderet ejerforeningens evne til at fortsatte driften, og at bestyrelsen
ikke er bekendt med vasentlig usikkerhed vedrarende begivenheder eller forhold der kan
medfore tvivl om ejerforeningens evne til at fortsatte driften i mere end 12 mineder fra
balancedagen, og som der ikke er taget hensyn til ved udarbejdelsen af 6rsregnskabet og

tilstrakkeligt oplyst i Arsregnskabet,

at alt regnskabsmateriale for indeverende ir og de forrige 5 6r er tilgengelige og opbevares
pi betryggende og forsvarlig mdde,

at vasentlige forudsetninger, mAle- og indregningsmetoder, anvendt regnskabspraksis og
regnskabsmessige sksn er rimelige,

at bestyrelsen er bekendt med sit ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og
interne kontrolsystemer, tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at der
efter risikovurdering, den daglige ledelse bekendt, ikke er svagheder eller mangler i intern
kontrolmiljo og forretningsgange, som kunne have vesentlig indflydelse pA

regnskabsaflaggelsen, og som ikke er tilstrakkeligt oplyst i 6rsregnskabet,

at den bestyrelsen ikke er bekendt med uregelmessigheder, besvigelser eller formodede
besvigelser og fejlinformation, som ikke er oplyst til revisor, herunder ogsi oplysning om
hvor uregelmessigheder, besvigelser og fejlinformation kunne have vesentlig indflydelse p6
irsregnskabet,

at bestyrelsen har gennemgAet og godkendt revisors forslag til efterposteringer og ovrige
regnskabsmassige endringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sonderborg, den '13. august 2020

V,nn ). ,'" n
Bente Reib
(formand for bestyrelsen) kasserer / medlem af bestyrelsen


