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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for 
Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter .
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.
 
Bork Havn, den 26-05-2021
 

Bestyrelse

Kurt  Nørby Poul Rasmussen Tage Wulf Nielsen
Formand Næstformand Medlem

Terkild Bruun Benny Nørgaard
Kasserer Sekretær
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Til den daglige ledelse i Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter 
 
Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter  for regnskabsåret 01-01-2020 - 
31-12-2020 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, de 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.
 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af 
årsregnskabet, er Deres ansvar.
 
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at 
opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Vi er ikke uafhængige i forhold til erklæringsafgivelsen, da vi foretager den daglige administration for foreningen. 
 

Haderslev, den 26-05-2021

2+ Revision 
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 39701863

Per Kristensen 
Statsautoriseret revisor
mne33209
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Virksomheden Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter
2+ Revision ApS 
Bygnaf 15, 
6100 Haderslev

Telefon 75292205
CVR-nr. 20208341
Stiftelsesdato 01-04-1997
Regnskabsår 01-01-2020 - 31-12-2020

Bestyrelse Kurt Nørby, formand - G6
Poul Rasmussen, næstformand - M3
Terkild Bruun, kasserer - N6
Benny Nørgaard, sekretær - P1
Tage Wulff Nielsen - I1
Finn Pedersen, suppleant - N7
Hugo Christensen, suppleant - E5

Foreningvalgte revisorer Frank Nielsen - F6
Hans Henrik Stephansen - C3

Administrator 2+ Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Bygnaf 15
6100 Haderslev

CVR-nr. 39701863

Anmeldelse af ejerskifte, flytning/ændring af privat adresse
samt oplysninger om mailadresse gives til administrator.

Kontaktpersoner Per Kristensen , Statsautoriseret revisor 
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Generelt
Årsrapporten for Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter  for 2020 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag 
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Indtægter omfatter grundejerforeningsbidrag for regnskabsåret. 
 
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til hhv. fællesarealer og centerbyging.
 
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer, mindre anskaffelser og mødeudgifter m.v.
 
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af 
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på 
følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi
Bygninger 20-50 år 0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0%
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Balancen
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte 
bestanddele er forskellig.
 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.
 
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
 
Budgettal 2021
 
Budgettet er udarbejdet som et estimat ved uændret drift og vedligeholdelse for kommende år, dog med indregning 
af kendte eller nødvendige aktiviteter, herunder vedligeholdelse.
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Note

Realiseret
2020  

kr. 

Budget
2020 

(ej revideret)
kr. 

Realiseret
2019  

kr. 
Indtægter 1 1.959.693 1.815.853 1.815.853
Driftsomkostninger 2 -1.705.612 -1.670.400 -1.675.165
Dækningsbidrag 254.081 145.453 140.688

Administrationsomkostninger 3 -203.870 -143.100 -139.489
Andre eksterne omkostninger -203.870 -143.100 -139.489

Resultat før afskrivninger 50.211 2.353 1.199

Af- og nedskrivninger af materielle og 
immaterielle anlægsaktiver -108.787 -104.000 -103.709
Resultat før finansielle poster -58.576 -101.647 -102.510

Finansielle omkostninger 4 -4.254 0 -843
Årets resultat -62.830 -101.647 -103.353
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Grunde og bygninger 5 4.652.376 4.722.346
Driftsmidler og inventar 6 96.041 83.038
Cykelskur - udlejningsaktiv 7 40.512 44.532
Materielle anlægsaktiver 4.788.929 4.849.916

Anlægsaktiver 4.788.929 4.849.916

Tilgodehavende kontingenter 2.591 65.265
Andre tilgodehavender 51.716 19.541
Periodeafgrænsningsposter 19.481 19.910
Tilgodehavender 73.788 104.716

Likvide beholdninger 9 231.189 327.999

Omsætningsaktiver 304.977 432.715

Aktiver 5.093.906 5.282.631
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Vedligeholdelsesfond 10 202.800 275.400
Overført resultat 11 4.891.106 4.953.937
Egenkapital 5.093.906 5.229.337

Skyldige omkostninger 0 53.294
Kortfristede gældsforpligtelser 0 53.294

Gældsforpligtelser 0 53.294

Passiver 5.093.906 5.282.631

Eventualforpligtelser 12
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 13
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1. Indtægter
Ejerbidrag/Kontingent 1.859.693 1.815.853
Bidrag fra fondsmidler/Opsparing 100.000 0

1.959.693 1.815.853

2. Driftsomkostninger
Vandafgift 171.372 163.624
Ejendomskat 6.127 6.618
Eludgifter 4.009 0
SE, bredbånd 520.134 460.854
Vedligeholdelse/nyanskaffelser 125.279 43.068
Servicearbejde fællesarealer 149.400 149.400
Forsikringer 1.617 1.159
Driftsomkostninger fællesareal 977.938 824.723

Vandafgift 79.211 133.181
Refunderet vandafgift 0 -15.740
Refunderet energiafgift -60.729 -36.435
Varmeudgifter 111.110 132.127
Eludgifter 94.765 165.686
Vandprøver bassin 11.258 16.952
Vedligeholdelse/nyanskaffelser 123.200 105.892
Servicearbejde center 351.600 348.600
Automatindtægter 0 -4.439
Lejeindtægter cykelskur -4.680 -5.160
Driftsudgifter cykelskur 1.812 0
Indtægter vaskeri 217 -9.580
Forsikringer 19.910 19.358
Driftsomkostninger centerbygning 727.674 850.442

Driftsomkostninger i alt 1.705.612 1.675.165

3. Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager 0 1.101
PBS-opkrævningsservice 4.679 4.638
Porto/gebyrer 1.289 1.306
Kørselsgodtgørelse - bestyrels 24.156 18.336
Telefongodtgørelse - bestyrels 5.000 0
Gaver og blomster 4.085 2.600
Bestyrelssesmøder og generalfo 20.693 18.660
Stillingsannonce 10.478 0
Kontingenter m/moms 773 140
Honorar administrator 88.040 88.550
Administratorhonorar, ekstraopgaver 10.975 0
Tilbagef. debitorer (tab) 33.702 4.158
Administrationsomkostninger 203.870 139.489
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4. Finansielle omkostninger
Renter pengeinstitut 4.254 353
Renter kreditorer 0 490

4.254 843

5. Grunde og bygninger
Kostpris primo 5.430.052 5.430.052
Kostpris ultimo 5.430.052 5.430.052

Af- og nedskrivninger primo -707.706 -637.736
Årets afskrivninger -69.970 -69.970
Af- og nedskrivninger ultimo -777.676 -707.706

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.652.376 4.722.346

6. Driftsmidler og inventar
Kostpris primo 338.253 338.253
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 47.800 0
Kostpris ultimo 386.053 338.253

Af- og nedskrivninger primo -255.215 -225.496
Årets afskrivninger -34.797 -29.719
Af- og nedskrivninger ultimo -290.012 -255.215

Regnskabsmæssig værdi ultimo 96.041 83.038

7. Cykelskur - udlejningsaktiv
Kostpris primo 74.274 74.274
Kostpris ultimo 74.274 74.274

Af- og nedskrivninger primo -29.742 -25.722
Årets afskrivninger -4.020 -4.020
Af- og nedskrivninger ultimo -33.762 -29.742

Regnskabsmæssig værdi ultimo 40.512 44.532

8. Andre tilgodehavender
Skyldig moms, primo 5.232 46.194
Salgsmoms -469.033 -458.758
Købsmoms 460.144 449.719
El-afgift 60.729 41.478
Vandafgift 10.698 10.698
Afregnet moms -16.054 -84.098
Tilgodehavende moms 51.716 5.233
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Diverse tilgodehavender 0 14.308
Tilgodehavende Danland 0 14.308

Andre tilgodehavender i alt 51.716 19.541

9. Likvide beholdninger
7800 0731783 Ringkøbing Landbo 37.508 52.647
7800 4092141 Ringkøbing Landbo 193.681 275.352

231.189 327.999

10. Vedligeholdelsesfond
Saldo primo 275.400 248.000
Årets indskud 27.400 27.400
Hævet -100.000 0
Saldo ultimo 202.800 275.400

11. Overført resultat
Overført resultat tidligere år 4.953.936 5.057.290
Årets nettoresultat -62.830 -103.353
Saldo ultimo 4.891.106 4.953.937

12. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

13. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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Revisorerklæring afgivet af medlemsvalgte revisorer
 
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter 
 
Som generalforsamlingsvalgte medlemsrevisorer for Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter har vi 
revideret årsregnskabet for perioden 1.1.  31.12.2020.
 
Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en 
konklusion på årsregnskabet.
 
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med almindelige revisionsstandarder for en sådan 
grundejerforening Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at 
opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
 
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte 
beløb og oplysninger. Herunder en periodevis gennemgang af perioderegnskab, kontokort og bankudtog. 
Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
 
Revisionen omfatter ikke budgettallene for 2020 (gengivet i resultatopgørelsen) og budget 2021 
(gengivet bagerst i årsregnskabet).
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Revisorbemærkninger
Ved udførelse af bilagskontrol og øvrig gennemgang af årsregnskabet for 2020, har vi fundet anledning 
til at fremkomme med nedenstående bemærkninger til bestyrelsen og grundejerforeningens medlemmer:
- xx
- xx
- xx
 
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den 
finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.1.  
31.12.2020.
 
 
Haderslev, den 26. maj 2021
 
 
 
 

Frank Nielsen Hans Henrik Stephansen
Revisor (foreningsvalgt) Revisor (foreningsvalgt)
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Budget 2021 – Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter (ej revideret) 

     Budget 

     2021 

Indtægter:    
 

Grundejerforeningsbidrag   1.903.532 

Indtægter i alt     1.903.532 

     
 

Drift fællesarealer:    
 

Vandafgift    -175.000 

Ejendomsskatter, forsikringer mv.    -10.000 

Eludgifter     -8.000 

Internet & TV (Afgifter kabel TV)  -525.000 

Vedligeholdelse og nyanskaffelser  -75.000 

Servicearbejde fællesarealer   -149.400 

Drift fællesarealer i alt   -942.400 

     
 

Drift centerbygning:   
 

Vandafgift    -95.000 

Varmeudgifter    -120.000 

Eludgifter     -75.000 

Vedligeholdelse og nyanskaffelser  -95.000 

Vandprøver bassin    -20.000 

Servicearbejde center   -355.000 

Overskud udlejning cykelskur (ekskl. afskr.)  3.000 

Overskud vaskeri    10.000 

Forsikringer    -20.000 

Drift centerbygning i alt   -767.000 

     
 

Administrations- og fællesudgifter:  
 

Kontorartikler mv.    -2.500 

Edb-omkostninger (PBS,bank)   -5.000 

Porto og gebyrer    -1.500 

Godtgørelse kørsel mv. - bestyrelse  -30.000 

Gaver og blomster    -5.000 

Bestyrelsesmøder og generalforsamling mv.  -22.000 

Honorar administration   -95.000 

Administrations- og fællesudgifter i alt  -161.000 
    

   
      

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER & RENTER  33.132 

Afskrivninger   -109.000 

     
 

RESULTAT FØR RENTER   -75.868 

Renteomkostninger mv. i alt   -4500 
      

ÅRETS NETTORESULTAT   -80.368 

 


