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REVISIONEN AF ARSRAPPORTEN

1.1. lndledning
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret den af bestyrelsens aflagte 6rsrapport for Aret 2018.

1.2. Revisionens omfang og udforelse
Med hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formAl, tilrettelaggelse og udforelse, revisors
ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar henviser vi til vores tiltredelsesprotokollat.
Revisionen af Arsrapporten er primert udfort efter regnskabsArets udlob.

Revisionen har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering med videre af nogle af de vesentligste forretningsgange, en stikprovevis gennemgang af bogforingen og bilagsmaterialet, en analyse
af resultatopgorelsens poster samt en gennemgang og vurdering af foreningens balance pr. 3'l . december 201 8.

1.3. Konklusion pi den udfsrte revision - revisionspitegning
Revisionen af irsrapporten har ikke givet anledning til bemerkninger af betydning for revisionspAtegningen.
I afsnit 2 er redegjort for

2. SERLIGE

serlige forhold vedrorende regnskabsafleggelsen. Der henvises hertil.

FORHOLD VEDRORENDE ARSRAPPORTEN

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemerkninger vedrorende forhold af vesentlig betydning for Arsrapporten, og vi er ikke stodt pA sarlige forhold, der krever omtale i ledelsesberetningen
Erhvervsstyrelsen har godkendt skemaer for Ar 2017. Der har i lighed med tidligere 6r varet mindre udgifter som Erhvervsstyrelsen ikke anser for at opfylde betingelserne for tilsagn om tilskud.
Ovennavnte kombineret med at der i regnskabet er afsat endnu ikke "tilskuds godkendte" udgifter til revision og sociale udgifter medfsrer at foreningens egenkapital bliver negativ pr.31-12 2018 kr. 30.494.
Det er et forhold bestyrelsen skal forholde sig til, og vi opfordre bestyrelsen til at indlede en dialog omkring denne problemstilling med Halsnas og Gribskov Kommuner.

3.

KOMMENTARER TIL DEN UDFORTE REVISION OG ARSRAPPORTEN

3.1. Den udforte revision
I forbindelse med vores revision har vi gennemg6et de regnskabsmessige forretningsgange og interne
kontrolforanstaltninger pA udvalgte omrider med henblik pA en vurdering af disses tilretteleggelse og
hensigtsmessighed til sikring af en god og pSlidelig okonomistyring samt foretaget en vurdering af, om
de regnskabsmassige systemer giver et pAlideligt grundlag for udarbejdelse af foreningens Arsrapport.

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 mAnedligt for bevegelser 1 m6ned bagud sammen med opdateret bilagsskema til indsendelse til Erhvervsstyrelsen.
Vi skal dog tilfoje, at vi gennem vores revision ikke er stodt pA forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser.
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Bemarkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe koordinatorens haderlighed i tvivl, men er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende forretningsgang - uden at s6danne misligheder nodvendigvis mAtte blive opdaget ved den normale revision.

Vi opfordrer derfor altid bestyrelser til at vare ekstra opmerksomme pA dette omrSde, og kan i den forbindelse oplyse at Erhvervsstyrelsen ogsA tjekker alle regnskabsbilag.

3.2. Arsrapporten, generelt

lngen bemarkninger.

3.3. Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten tor 2018 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtegter
Den anvendte regnskabspraksis er ikke andret i forhold til sidste 6r.

3.4. Resultatopgorelse
Foreningens resultat udgor kr. 55.367

3.5. Balancen
Foreningens egenkapital udgjorde kr. -30.494 ved irets udgang. Hvis der reguleres for afsatte endnu
ikke godkendte skyldige omkostninger er egenkapitalen kr. -9.157.

4.

OVRIGE OPLYSNINGER

4.1. Opbevaring af regnskabsmateriale mv.
Vi er i henhold til erkleringsbekendtgorelsen pligtige til at pAse, at lovgivningens krav om bogforing og
opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.
Det er vores opfattelse, at lovgivningens krav om bogforing og opbevaring af regnskabsmateriale er
overholdt.

4.3. Forsikringsforhold
Vi gar for god ordens skyld opmarksom p6, at vi ikke indest6r for, at foreningens forsikringsforhold med
hensyn til forsikringssummer m.v. er tilstrekkelige.
Vi skal anbefale, at foreningen tilstreber at afholde et 6rligt mode med dets forsikringsselskab, sAledes
at foreningens forsikringer gennem g6s.

5.

REVISIONENS OVRIGE OPGAVER

Vi har i dette regnskabsAr ydet assistance med udarbejdelse af budgetter, bogforing samt opstilling af
Arsrappoften,
Der henvises til det udarbejdede materiale vedr. disse opgaver. Der er ikke vasentlige forhold at berette
om vedrorende disse opgaver.
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6. ERKLERINGER I FORB]NDELSE MED REVISIONEN
6.1. Revisors erklaringer
I henhold til bekendtgorelse om statsautoriserede og registrerede revisorers erklaringer m.v. skal vi afslutningsvis erklere:

at
at

vi opfylder lovgivningens krav til uafhengighed,
vi har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Frederiksverk, den 22. februar 2019

Narrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed, cvr.nr. 17524305
Dennis Mikkelsen
Registreret revisor -

MNE nr. 33799
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