
Horwath

6iovik
TordensP,jolo:gate i 3-1 5

282'l Ciovik

Homath Revision A5

Postboks 88, Vormavegen

2081 Eidsvoll

Telefon 63 96 18 14

Tele{ax 63 96 18 15

q:ost.eidsvoll@horwathrevision.no

\wrv-honvatlr.no

Medlem av Den norske Revisorforening

Medlenr av Horwath lntetnational

Den norske Bank

Konro 7220 05 4^1863

Foretakinr. No 987 196 o84 fvlvA

Fagernes

Cjensidigegården
290O Fagernes

Oslo
Kristian AugusBgt. /6
0164 Oslo

Til Nordbyhagen Velforening
v/styret

REVISORS RAPPORT OM FAKTISKE F'T]ITN

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp redenfor årsregnskap 2008 for
Nordbyhagen Velforening. Regnskapet viser et årsoverskudd på kr 728 043. Vårt oppdrag ble utført i
samsvar med SBT 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå Dem i
vurderingen av riktigheten av det årsregnskapet for Nordbyhagen Velforening og oppsummeres som

følger:

i. Vi skal på stikkprøvebasis kontrollere regnskapsbilag og påse at de er anvist av to personer.

2. Gjennomgang av inntekter for vurdering av fullstendighet, herunder periodisering.
3. Påse at balanseposter er avstemt og vurdert.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

1. Med hensyn til punkt t har vi ikke funnet vesentlige feil eller mangler ved var kontroll av

utvalgte regnskapsbilag. Kostnader er dokumentert med originalbilag og er attestert av to
styremedlemmer.

2. Med hensyn til punkt 2 har vi ikke funnet vesentlige feil eller mangler ved vår kontroll av
utvalgte faktureringer. Vi har kontrollert på stikkprøvebasis at alle som tilhører Nordbyhagen
Velforeing har mottatt faktura og at fakturaene er ihht. vedtatt kontingent. All utfakturering for
2007 og2008 er bokført i regnskapet.

3. Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at alle balanseposter er avstemt og vurdert.

Vår kontroll har ikke avdekket noen forhold som vi finner nødvendig å rapportere.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgiør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar
med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at det avlagte årsregnskapet 2008
for Nordbyhagen Velforening ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport
til Dem.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten
og til Deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun handlinger
som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke fordelingen mellom de ulike enhetene i foreningen.
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