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Foreningen  af  Time  Share  Ey,te  på Høiengran

Ledelsespåtegning

Vi  har dags  dato  aflagt  årsrapporten  fox regnskabsåret  01.01.21 - 3L12.21  for Fozeningen  af

Tirne  Share  Ejere  på Højengran.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemrnelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årszegnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr- 31.12.21 samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.21 - 31.12.21. Samtidig  er det voøes  opfattelse,  at ledelsesberetningen

indehoIder  en retvisende  redegørelse  fox de foåold,  beretningen  omhandlez.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsam1ingens  godkendelse-

Rold, den  9. marts  2022

Bestyrelse

Carsten  Kjær

formand

Jan  Rye

næstformand/kasserer rnarkedsføring/salg/sociale  medier



Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for  Foreningen  af Time  Share  Ejere  på Højengran  for  regn-

skabsåret  01.01.21  - 31.12.21,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og  noter,  herunder  an-

vendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene  stining  pr. 31.12.21  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.21  - 31.12.21  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision

og  de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og

krav  er nærmere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af

årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af  foreningen  i overensstemmelse  med  International  Ethics

Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjer  for revisorers  etiske  adfærd

(IESBA  Code)  og  de  yderligere  etiske  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi  har  opfyldt

vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  krav  og  IESBA  Code.

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

for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Foreningen  har  medtaget  budgettal  som  sammenligningstal  i resultatopgørelsen  og  noterne.

Disse  budgettal  har,  som  det  også  fremgår  af  resultatopgørelsen  og  noterne,  ikke  været  un-

derlagt  revision,  hvorfor  vi  ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  binede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at  udarbejde  et  årsregnskab  uden  væsentlig  fejl-

information,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

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

at  fortsætte  driften,  at  oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt

at  udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medmindre
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ledelsen  enten  har  til  hensigt,  at likvidere  foreningen,  indstine  driften  eller  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  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  væsent-

lig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og at afgive  en revisionspå-

tegning  med  en konklusion.  Høj grad  af sikkerhed  er et  højt  niveau  af sikkerhed,  men  er ikke

en garanti  for, at en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder

om  revision  og de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække  væsentlig  fejl-

information,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af  besvigelser  eller  fejl  og

kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  eller

samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på

grundlag  af årsregnskabet.

Som  led  i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  re-

vision  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø  Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for vores  konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  be-

svigelser  kan  omfatte  sarnmensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildled-

ning  eller  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

ø Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for  reisionen  for at kunne  udforme

revisionshandlinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for  at kunne  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

*  Tager  vi stilling  til, om den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

*  Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på grundlag  af det  opnåede  revisionsbe-

vis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe  be-

tydelig  tvivl  om  foreningens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at der  er en

væsentlig  usikkerhed,  skal  vi i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysninger

herom  i årsregnskabet  ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere

vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan  dog

medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

*  Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af  årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transakt,io-

ner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  binede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  ledelsen  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og  den  tidsmæssige

placering  af  revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuene

betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  ledelsesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at  læse  ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om  ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener  på anden  måde  synes  at  indehol-

de  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at  overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysnin-

ger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på  det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens

krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Skagen,  den  9. marts  2022

Beierholm

Statsautonseret  Revisionspartnerse1skab

CVR-nr.  32 89 54 68

Søren  Rasmussen

Statsaut.  revisor
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Foreningens  aktivitet  består  i at varetage  medlemmernes  interesse  som  indehavere  af en

brugsret  til  en  lejlighed  i Højengran  Time  Share  samt  at  indgå  og  administrere  administrati-

onsaftale  med  "Fonden  til  bevarelse  af Højengran"  om  drift  og vedligeholdelse  af ejendom-

men.

Udviklingen  i foreningens  økonomiske  aktiviteter  og  forhold

Årsresultatet  med  et overskud  på  t.DKK  -17  er acceptabelt  sammenholdt  med  et  budget  på

t.DKK  22.

Årets resultat  er primært  påvirket  af højere  avance  ved  salg  af egne  brugsretter  samt  øget

omkostninger  til  vedligeholdelse  og  forbrugsafgifter.

Foreningen  har  i2021  solgt  yderligere  Il  brugsretter  til  lejlighed  IO, hvilket  har  resulteret  i en

nettofortjeneste  på  t.DKK  105.  De  resterende  23 uger  er fortsat  til  salg.

De samlede  variable  omkostninger  er øget,  hvilket  bl.a.  skyldes  øget  omkostninger  til  rengø-

ring,  som  primært  skyldes  flere  besøgende,  samt  øget  omkostninger  til  el og  vand,  hvilket

primært  skyldes  en  øget  elpris.

De samlede  faste  omkostninger  er øget  med  t.DKK  29. Meromkostningerne  skyldes  bl.a.  flere

omkostninger  til  vedligeholdelse  og udskiftning  af inventar  samt  administration  og kontor-

hold,  men  også  en  besparelse  på  mødeomkostninger,  herunder  generalforsamlingen.

De væsentligste  omkostninger  til  vedligeholdelse  og inventar  omfatter  omkostninger  til  ud-

skiftning  af  gulve  og  tæpper,  renovering  af  badeværelse  og  udskiftning  af  havemøbler.

Årets afkast  af værdipapirerne  (udbytte  og kursregulering)  udgør  en indtægt  på t.DKK  65.

Foreningen  har  betalt  t.DKK  19  i bankgebyrer  og  negative  renter,  hvorfor  nettorenterne  udgør

t.DKK  46.

Antallet  af  benyt,tede  TS-uger  er 655  i2021  imod  566  i2020.  Antallet  af  registrerede  personer

i lejlighederne  i2021  er 2.084  mod  1.868  i2020.

Årets  resultat  overføres  til  egenkapitalen,  der  herefter  udgør  t.DKK  2.544.
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Resultatopgørelse

Note

Budget

2021

DKK

Ikke  revideret

Regnskab

2021

DKK

Regnskab

2020

DKK

1 Kontingent  m.v.

Indtægter

Rengøring

Vask  af  linned  samt  rengøringsartikler

El og  vand  m.v.

Regulering  brugsret,  lejlighed  IO

Variable  omkostninger

Bidrag  til  drift  og  pasning  af  fænes

faciliteter,  herunder  udendørs-

arealer  (Fænesforening)

Personaleomkostninger

2 Udskiftning  af  inventar

Indvendig  vedligeholdelse  af

bygning  m.v.

Udvendig  vedligeholdelse  af  bygning

og  udendørsarealer

Afskrivninger

Forsikringer,  ejendomsskat  m.v.

Administration,  kontorhold,  porto  m.v.

Revision,  regnskabsmæssig  og

juridisk  assistance

Bestyrelsesmøder,  generalforsamling

m.v.

3 Tab  på  debitorer

Faste  omkostninger

4 Nettorenter

Årets  resultat

1.746.000

1.746.000

- 350.000

-75.000

-125.000

o

-550.000

-20.000

- 375.000

-170.000

-130.000

- 55.000

-179.000

- 95.000

- 35.000

-40.000

-115.000

-5.000

-1.219.000

45.000

22.000

1.951.520

1.951.520

- 391.178

- 78.972

-159.277

-136.950

-766.377

-14.457

- 383.079

-113.412

-295.219

- 5.622

-178.400

- 87.020

- 55.051

-38.700

-77.200

o

-1.248.160

46.355

-16.662

'i.730.149

1.730.149

- 287.321

-71.533

-113.173

-4.820

-476.847

- 8.231

- 398.080

-205.912

-16.663

- 89.158

-178.400

- 91.506

-42.187

-52.750

-92.744

-2.240

-1.177.871

17.146

92.577

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  til  næste  år

I alt

22.000

22.000

-16.662

-16.662

92.577

92.577
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

AKTIVER

Note

5 Renovering  af  Time  Share  lejligheder

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Beholdning  af  brugsretter

Varebeholdninger  i alt

6 Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Værdipapirer  og  kapitalandele

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

7 0verført  resultat

Egenkapital  i alt

Modtagne  forudbetalte  kontingenter

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

8 Sikkerhedsstinelser

[3E1 € :r?H0Lff1
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Balance

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

1.288.050

1.288.050

1.288.050

67.361

67.361

1.466.450

1.446.450

1.446.450

204.310

204.310

188.586

826

8.000

190.662

o

7.700

197  .412

631.893

631.893

1.109.575

2.006.241

3.294.291

198.362

619.364

619.364

892.688

1.914.724

3.381.174

2.544.161

2.544.161

2.560.823

2.560.823

432.320

103.179

214.631

430.080

81.334

308.937

750.130

750.130

3.294.291

820.351

820.351

3.381.174

IO



Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

Budget

2021

DKK

Ikke  revideret

Regnskab

2021

DKK

Regnskab

2020

DKK

1. Kontingenter

Kontingenter

Udlejningsprovision

Udlejning  af  egen  TS-beholdning

Ekstra  rengøring  m.v.

Salg  af  egen  TS-beholdning

I alt

1.605.000

30.000

65.000

10.OOO

36.000

1.746.000

1.599.360

35.352

58.840

11.408

246.560

1.951.520

1.588.160

36.377

77.97B

13. 076

14. 560

1.730.149

2. Udskiftning  af  inventar

Udskiftning  af  inventar  i lejligheder

Værktøj  m.v.

I alt

-170.000

o

-170.000

-111.662

-1.750

-113.412

- 205.323

- 589

-205.912

3. Tab  på  debitorer

Tab  på  debitorer

I alt

- 5.000

- 5.000

- 2.240

- 2.240

4. Nettorenter

Renter,  pengeinstitut

Udlodning,  værdipapirer

Kursregulering,  værdipapirer

Diverse  gebyrer

Andre  renteomkostninger

I alt

45.000

o

o

o

o

45.000

-12.588

53.311

11.952

- 5.676

- 644

46.355

-4.599

20.515

5.640

-4.410

o

17.146
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V  I S K A B E FI B A L A  N C E

1l



Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

5. Renovering  af  Time  Share  lejligheder

Beløbi  DKK Tag Køkkener

Kostpris  pr. 01.01.21

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.21

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.21

Af-  og  nedskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.21

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.21

1.338.718

o

1.338.718

- 305.672

- 66.600

- 372.272

966.446

1.120.651

o

1.120.651

- 687.247

-111.800

- 799.047

321.604

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

6. Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Forudfakturerede  kontingenter

Øvrige  tilgodehavender

I alt

170.800

17.786

188.586

168.000

22.662

190.662

7. Overført  resultat

Saldo  pr.  01.01.21

Årets  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.21

2.560.823

46.662

2.544.161

2.468.246

92.577

2.560.823

8. Sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for  foreningens  mellemværende  med  Spar  Nord  Bank  er der  givet  sikkerhed  i

foreningens  værdipapirer,  hvis  regnskabsmæssige  værdi  udgør  t.DKK  498.
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

9. Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  lige-

ledes  ane omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og  aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og  forpligt,elsens

værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til  kostpris.

Eft,erfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  enkelt  regn-

skabspost.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  ener afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Foreningens  indtægter  består  af de for regnskabsåret  opkrævede  kontingenter  samt  udlej-

ning,  salg  m.v.

Andre  eksterne  omkostninger

Eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  vareforbrug,  vedligeholdelse  og  indretning

af  Time  Share  lejligheder  samt  administration  af  foreningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn  og  sociale  omkostninger  m.v.  til  foreningens  personale.

Afskrivninger

Afskrivninger  på materielle  anlægsaktiver  tilsigter,  at  der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  For  foreningen  er anvendt  følgende  brugstider:

Køkkener  i Time  Share  lejligheder

Tag  på  Time  Share  lejligheder

10  år

20 år

G«:l € r?HOLm
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Foreningen  af  Time  Share  Ejere  på  Højengran

Noter

Finansielle  poster

Finansiene  poster  omfatter  renteindtægter  og -omkostninger,  realiserede  og urealiserede

kursgevinster  og -tab  på  værdipapirer  og gebyrer.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  afskriv-

ninger.

Varebeholdninger

Brugsretter  måles  til  kostpris  efter  FIFO-princippet  eller  nettorealisationspris,  hvor  denne  er

lavere.  Kostpris  opgøres  som  købspriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende  vær-

di, med  fradrag  af  nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab  opgøres  på  grundlag  af en individuel  vurdering  af de en-

kelte  tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgræsningsposter,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  værdipapirer  og kapitalandele,  der er indregnet  under  omsætningsaktiver,  måles  til

dagsværdi  i balancen.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  ligeledes  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer

til  gældens  pålydende  værdi.
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