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Grundejerforeningen Kildeholm I 
v/ kasserer Flemming Stoltz Nielsen 

Regnskabet for 2000 

Jeg forstår godt, at "aktierne har drillet" som det fremgår af dit skriv til formanden. 

Desværre må jeg sige, at de nok driller fOltsat: 

Der skete sidste år (regnskabsåret 1999) en afvigelse fra praksis gennem mange år, hvor kurstab 
henh. kursgevinster på aktier blev bogført som sådanne i driftsregnskabet. Der var her tale om et 
bagatelagtigt beløb på kr. 385,12 . Men når der som nu er tale om en kursgevinst af et væsentligt 
større beløb, kr. 4.875,52, bliver vi altså nødt til at gå tilbage til den hidtidige praksis med at 
bogføre gevinster/tab i se lve driftsregnskabet. 

Ellers bliver vores regnskabsaflæggelse mere og mere uoverskuelig og misvisende år for år. Ser vi 
på det foreliggende regnskab for 2000, ser det ud som om, GnU1dejerforeningen har en formue på 
kr. 70.248,06 (plus vejfondskontoen naturligvis). Men vores formue ER faktisk kr. 75.123,58 , 
nemlig hvad der svarer til det sam lede indestående på diverse konti + kursværdien (den aktuelle) af 
aktien. 

Så vi bliver desværre nødt til at få dette rettet, for det vil jo ellers nemt kunne resultere i et 
ubehageligt spørgsmål på generalforsam lingen, nemlig om det kan være rigtigt, at kursgevinster 
(henh. tab) ikke skal afspejle sig i en tilsvarende fo røgelse af formuen (egenkapitalen). 1 det 
fore liggende udkast til regnskab tæller gevinsten jo med under aktiver (indgår i Aktieværdi Danske 
Bank, men trækkes så fra igen under "Regulering for kursgevinst") . 

Jeg vi l fores lå, at kursgevinsten 4.875 ,52 (11.346,40-6.470,88) bliver bogført som indtægt i 
driftsregnskabet, således at overskudet for 2000 bliver 11 .795,9 1 (6.920,39+4.875,52), hvorefter 
egenkapitalopgørelsen kommer til al se sådan ud: 

Egenkapita l primo 2000 
Overskud 2000 
l alt 
- regulering for forkert bogført kurstab i regnskabet for 1999 
Egenkapital ultimo 2000 

kr. 63 .712,79 
kr. 11.795.91 
kr. 75 .508,70 
kr. 385 .1 2 
kr. 75. 123,58 

Må jeg afslutningsvis konmle med det fors lag for at løse disse gevinstltab-bogføringsproblemer, 
som har voldt skiftende kasserere ta lrige kva ler, at aktierne sælges og beløbet sættes ind på den 
højst forrentede bankbog. 

Venlig hilsen 
John Lundø 
(revisor) 


