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Morbærtryk

nEcNSKAnspÅrncxrNc
Vi har dågs dato aflagt årsrapport for2016 for Morbærtryk.

Arsrapporten er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et refuisende billede af Morbærtryks aktivitet, aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultat.

Arsrapporten indstilles til fællesmødets godkendetse.

Morten Juul Møller

DEN UAF H,ENGIGE REYISORS ERKLIf,RING

Til beboerne i Morbæfhaven
Jeg har revideret årsrapporten for Morbærtryk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsens ansvar
Trykkerigruppen har ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet. Dette ansvar omfatter
udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen s§ldes besvigelser eller fejl.

Revisols ansver og den udførte revision
Mit ansvax er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført
revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj gradaf sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder
væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af beviser, der understøtter de i
årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skørq som ledelsen har udøvet samt en vurdering af den
samlede præsentation af årsregnskabet.

Konklusion
Jeg er desværre ikke i stand til at udtrykke en konklusion om, at årsrapporten, der er udarbejdet med
udgangspunkt i årsregnskabsloven, giver et retvisende billede af Morbærtryks aktiver, passiver og den
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Morbærtryks aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016.

Supplerende oplysninger
Arsagen til, at jeg ikke kan give en konklusion om årsrapporten er, at forretningsgange og interne
procedurer ikke er fulgt. Det var ikke været muligt at foretage afstemning af Morbærtryks bankindeståender
lor 2015, dette har således medført en difference på bankindeståender pr. 1. januar 2016 på 22.629,76 kr.
hvorfor der ikke er sikkerhed for bogføring af samtltge indtægter og udgifter. Difference på
bankindeståendet er udgiftsført i 2016. 12016 har der kun et yderst begrænset antal transaktioner på
trykkeriets bankkonto, hvorfor der ikke kan opnås tilstrækkelig dokumentation for opnåede indtægter
og/eller afholde udgifter. Det har ikke været muligt at opnå tilstrækkelig dokumentation for rigtigheden af
hverkert tilgodehavendet hos beboerforeningen på 159.329 kr. eller gælden til leverandører af vare og
tjenesteydelser.

Endelig har det ikke været muligt at foretage review af hændelser efter regnskabsperiodens udløb^

Nivå, den 17. apÅ12018

D L S Revision & Rådgivning

Michael Dalsager, HD
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R§§UI,TATOPGØREL§E

Ekstern afregning
Intern afregning
AUB
Nettoomsætning

Køb af papir og materialer
Lagerregulering

Lønog fremmed arbejde

Servics og vedligholdelse

Pro duktion s omko stnin ger

I)ækningshidrag

Revision

Regnskab smæss igas si stance

Kontorartikler
Forsikring

Licens

Difference * bankkonto 2015

Diverse

Driftsomkostninger

D rifts result at før afskrivninger
A fs krivn in ger/ småan skaffe I ser

Driftsresultat
Finansielle indtæger
Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Årets resultat

Note
2016 2015
kr. kr.

00
28.299 39.266

4.995 6.295

33.294 44.561

16.331 20.44?
379 -7.090

-224 2.95A

00
16.486 16.312

16.80S 29.249

10.000 9.000

00
4.149 0

3.558 0

00
22,6?9 0

0 460

40.33 5 9.460

-23.527 lg.7gg

00
-?3.527 18.799

00
315 0

-23,842 l8.7gg

00
-23,942 1g.7gg



MorbærhTrk

BÅLANCE PR. 31, DECEMBER

AKTIYER

Varebeholdninger

Tilgodehavende hos Beboerforeningen

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

AKTTVERIÅLT

PA§§IYER

EGENKAPITÅL

Saldo pr. 1. januar

Årets resultat

EGENKAPITALIÅLT

G,flLD§TORPLIGTEL§ER

Leverandører af v&re og tjenesteydelser

Merværdiafgift

Revisor

Anden gæld

GÆLD§TORPLIGTEL§ER I ALT

PASSIVERIALT

Nete
2016

kr.
2015

kr.

23.293

126.217

20.64A

31.458

23.672

97.099

20.640

62.497

201.609 203.ggg

L71.014 152.225

-23.942 1g.7gg

147.172 17L014

24919 g6L

17 .567 19.973

9.000 9.000

2.950 2.950

§4.436 32.994

20I_.608 203.ggg
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NOTER TIL ÅNSNEGNSKÅBET

1,. MSrværdiafe.?fr, Wh&-§ri

§kyldig pr.l. januar

Udgående af§ift

Indgående afgift

Afregnet i arst

§kyldig pr. 31. decernber

2016 2015

kr. kr.

19.973 14.457

8.324 11.140

2&.297 25.597

-5,979 -5,624

*4.751 0

17 .567 lg.g73


