Påtegning af Havets Heltes årsregnskab
Jeg har revideret Spejdergruppen Havets Heltes aflagte regnskab for perioden 1.1.2018 til
31.12.2018.
Jeg har revideret Havets Heltes aflagte regnskab for perioden 1.1.2018-31.12.2018 i
overensstemmelse med ”Revisionsvejledning for gruppe- og divisionsrevisorer”.
Der har i regnskabsåret været indtægter på kr. 272.239, heraf kontingenter på kr. 51.481 og
gaver og bidrag på 68.878 samt salg af motorbåd på kr. 80.000. Regnskabet udviser et
overskud på 73.905, som er overført til næste regnskabsår.
Jeg har ved revisionen kontrolleret at de beløb, gruppen har brugt i årets løb, er brugt til
spejderarbejde, at regnskabet er ført på en ordentlig måde, og at gruppens midler (aktiver)
og gæld (passiver) ved årets start og slutning er rigtig opgjort og udtrykt korrekt i regnskabets
balance.
Jeg har konstateret at bankbeholdningen i regnskabet på 74.114 svarer til den
bankbeholdning, der fremgår af bankkontoudtog pr. 31.12.2018. Gæld til korpset er opgjort
til kr. 31.413. Der foreligger aftaler om tilbagebetaling af gælden til korpset. Der foreligger
ikke aftale om den private gæld. Der er ikke oplyst at gruppen har anden gæld.
Jeg har gennemgået aftaler i forbindelse med de gaver og bidrag som Havets Helte har
modtaget. Jeg har konstateret at der foreligger aftaler og at der er opmærksomhed på de
betingelser under hvilke gaver og bidrag er givet.
Med min underskrift konkluderer jeg, at regnskabet giver et retvisende billede og ikke er
behæftet med væsentlig fejlinformation. Yderligere er det revisors konklusion, at der er
anvendt en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvet regnskabsmæssige skøn, der er
rimelige efter omstændighederne.
Der henledes til følgende forhold uden at der tages forbehold:
Det kan oplyses at ikke alle gruppens omkostningsbilag attesteret, men der henvises til
bestyrelsesreferaterne hvoraf kontrolforanstaltningerne fremgår. Det anbefales at alle bilag
attesteres således at det af bilaget fremgår at udgiften er godkendt og formålet med udgiften.
Det anbefales at der oprettes et medlemsregister, hvor indbetaling af kontingent nemt kan
afstemmes til regnskabet.
Revisor
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