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BESTYRELSENS ERKLÆRING

Årsrapporten for året 2008/2009 giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af
havnens resultat samt aktiver og passiver.

Liseleje, den 8. juni 2009

Børge V. Rasmussen
Formand

Alf B. Nielsen
Næstformand

Klaus Struve
Kasserer

Niels C. Borck
Sekretær

Steen Christiansen

Poul Nielsen

Randi A. Andersen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til andelshaverne i LISELEJE HAVN AMBA.
Vi har revideret årsrapporten for LISELEJE HAVN AMBA for regnskabsåret 1. maj 2008 - 30. april 2009,
omfattende bestyrelsens påtegning, bestyrelsens beretning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Bestyrelsens ansvar for årsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelse eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført
i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiko
for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for aktionsgruppens
udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af havnens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af
bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede
præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30. april 2009 samt af resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2008 - 30. april 2009 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Frederiksværk den 9. juni 2009
NÆRrevision
Registreret Revisionsaktieselskab

Kenneth Lehmann Andersen
Registreret revisor FRR
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2008/2009

Note 2008/2009

2007/2008
t.kr.

Omkostninger:
Konsulenter VVM undersøgelser
Annoncer
Generalforsamling
Bestyrelsesmøder
Gaver
Porto og gebyr
Revisionshonorar
Kontorartikler

-55.269
-7.195
-500
-956
0
-1.036
-5.000
-840

-150
-13
-2
-1
0
-4
-5
-9

Resultat før renter

-70.796

-184

27.508

12

-43.288

-172

Renteindtægter, banker
ÅRETS RESULTAT
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BALANCE PR. 30.04.2009
AKTIVER

Note 2008/2009

2007/2008
t.kr.

Tilgodehavende moms

2.778

40

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

2.778

40

Opsparingskonto
Sjællandskonto

262.668
500.000

439
250

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

762.668

689

AKTIVER I ALT

765.446

729
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BALANCE PR. 30.04.2009
PASSIVER

Note 2008/2009

Kapitalkonto

760.446

724

EGENKAPITAL I ALT

760.446

724

Skyldige omkostninger

5.000

5

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.000

5

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

5.000

5

765.446

729

PASSIVER I ALT

1

2007/2008
t.kr.
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NOTER

1. Kapitalkonto
Saldo primo
Indbetalt kapital i året
Årets resultat

723.734
80.000
-43.288

Saldo ultimo

760.446

