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Den uafurengige revisors revisionspategning

Til ledelsen i GF Sydvest.

Vi har revideret arsregnskabet for GF Sydvest for regnskabsaret III - 311122019 der omfatter resultatopg0reise,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter i regnskabsaret 1/1 - 31112 2019 i
overensstemmelse med iirsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
greldende i Danmark. Vores ansvar if01gedisse standarder og krav er nrermere beskrevet i revisionspategningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Vi er uafhrengige af forsikringsklubben i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (lESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er greldende i Danmark, ligesom
vi har opfyldt vores 0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnaede
revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n0dvendig for at
udarbejde et arsregnskab uden vresentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsrette driften; at
oplyse om forhold vedmrende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet pa grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gme dette.

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet
Vores mal er at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vresentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. H0j grad af sikkerhed er
et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er greldende i Danmark, altid vii afdrekke vresentlig fejlinformation,
nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta som f01geafbesvigelser eller fejl og kan betragtes som vresentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de 0konomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne trreffer pa grundlag af arsregnskabet.

Som led i en revision, der udf0res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er greldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for vresentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udf0rer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt opnar revisionbevis,
der er tiltrrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vresentlig fejl-
information forarsaget afbesvigelser er h0jere end ved vresentlig fejlinformation foriirsaget affejl, idet besvigelser
kan omfatte sammensvrergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesrettelse af intern kontrol.
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• Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med reievans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstrendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmressige
skem og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vresentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsrette driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en vresentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspategning gl1Jreopmrerksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller
hvis sadanne oplysninger er tilstrrekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pa det
revisionsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medfl1Jre,at selskabet ikke lrengere kan fortsrette driften.

• Tager vi stilling til den samlede prresentation, struktur og indhold af arsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om
arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sadan made, at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med den I1Jversteledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmressige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmressige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i interne kontrol, som vi identificerer
under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

Itilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at lrese ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje,
om ledelsesberetningen er vresentlig inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden
made synes at indeholde vresentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krrevede oplysninger i henhold til arsregnskabs-
loven.

Baseret pa det udfl1Jrtearbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet vresentlig fejlinformation i ledelses-
beretningen.

Esbjerg, den 14. marts 2020
Revisionscentret SR Esbjerg ApS

~~~-
Henning J0rgensen
Registreret revisor
mne3020
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