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REVISION EN AF ÅRSRAPPORTEN

1.1. lndledning
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret den af bestyrelsens aflagte årsrapport for året 2019.

1.2. Revisionens omfang og udførelse
lVled hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formå|, tilrettelæggelse og udførelse, revisors
ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar henviser vi til vores tiltrædelsesprotokollat.

Revisionen af årsrapporten er primært udført efter regnskabsårets udløb.

Revisionen har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering med videre af nogle af de væsentligste forretningsgange, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet, en analyse
af resultatopgørelsens poster samt en gennemgang og vurdering af foreningens balance pr. 31. december 2019.

1.3. Konklusion på den udførte revision

-

revisionspåtegning

Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.
I afsnit 2 er redegjort for særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen. Der henvises hertil.

2. SÆRLIGE FORHOLD VEDRøRENDE ARSRAPPORTEN
Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsrapporten, og vl er ikke stødt på særlige forhold, der kræver omtale i ledelsesberetningen
Erhvervsstyrelsen har endnu ikke godkendt skemaer for år 2018.
Erhvervsstyrelsen har godkendt skemaer for år 2017. Der har i lighed med tidligere år været mindre udgifter som Erhvervsstyrelsen ikke anser for at opfylde betingelserne for tilsagn om tilskud.
lt/en afholdte ikke godkendte udgifter er et forhold bestyrelsen skal forholde sig til, og vi opfordre bestyrelsen til at indlede en dialog omkring denne problemstilling med Halsnæs og Gribskov Kommuner.

3. KOMMENTARER TIL DEN UDFøRTE

REVISION OG ARSRAPPORTEN

3.1. Den udførte revision
I forbindelse med vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne
kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og
hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt foretaget en vurdering af, om
de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af foreningens årsrapport.

Der er funktionsadskillelse mellem den daglige leder, som har fuldmagt til banken og kassereren, som
ikke har, hvilket styrker en effektiv intern kontrol. Der vil dog kunne betales ikke godkendte regninger,
men det kontrollerer kassereren. Kassereren modtager bankudskrifter månedligt for bevægelser 1 måned bagud sammen med opdateret bilagsskema til indsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Vi kan oplyse, at vi gennem vores revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til nogen
mistanke om besvigelser.
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Bemærkninger er derfor heller ikke fremsat for at bringe koordinatorens hæderlighed i tvivl, men er alene

fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende forretningsgang - uden at sådanne misligheder nødvendigvis måtte blive opdaget ved den normale revision.
Vi opfordrer derfor altid bestyrelser til at være ekstra opmærksomme på dette område, og kan i den forbindelse oplyse at Erhvervsstyrelsen også tjekker alle regnskabsbilag.

3.2. Årsrapporten, generelt
lngen bemærkninger.

3.3. Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter
Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret iforhold til sidste år.

3.4. Resultatopgørelse
Foreningens resultat udgør kr. 37.302.

3.5. Balancen
Foreningens egenkapital udgjorde kr. 14.365 ved årets udgang (sidste år kr. -30.494).

4. øVRIGE OPLYSNINGER
4.1. Opbevaring af regnskabsmateriale mv.
Vi er i henhold til erklæringsbekendtgørelsen pligtige til at påse, at lovgivningens krav om bogføring og
opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.
Det er vores opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er
overholdt.

4.3. Forsikringsforhold
Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vi ikke indestår for, at foreningens forsikringsforhold med
hensyn til forsikringssummer m.v. er tilstrækkelige.
Vi skal anbefale, at foreningen tilstræber at afholde et årligt møde med dets forsikringsselskab, således
at foreningens forsikringer gennemgås.

5. REVISIONENS øVRIGE OPGAVER
Vi har i dette regnskabsår ydet assistance med udarbejdelse af budgetter, bogføring samt opstilling af
årsrapporten.
Der henvises til det udarbejdede materiale vedr. disse opgaver. Der er ikke væsentlige forhold at berette
om vedrørende disse opgaver.

til
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for 2019 - LAG

6. ERKLIERINGER I FORBINDELSE

II/IED REVISIONEN

6.1. Revisors erklæringer
m'v. skal vr afI henhold til bekendtgørelse om statsautonserede og registrerede revlsorers erklærlnger
slutnrngsvis erklaere

at
at

vi opfylder lovgrvningens krav til uafhængighed,
vt har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Frederrksværk, den

26 februar 2020
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