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Revisors erklæring om anvendelse af overskud

Til Growing Trees Network Foundation S/l

Vi har udført de arbejdshandlinger i Growing Trees Network Foundation S/1, som blev aftalt med Dem, og
som er angivet nedenfor.

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den med internationale standard om aftalte
arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifØlge dansk
revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført med det formål at kunne afgive erklæring
over for lndsamlingsnævnet med henblik på at dokumentere, hvorledes overskuddet fra
indsamlingsperioden 1. januar 2Ot7 lil 31. december 2OL7 er blevet anvendt, og er opsummeret som
følger:

l. Vi har kontrolleret, at overskuddet fra indsamlingsperioden 1. januar 2OL7 lil31. december 2OL7 er
blevet anvendt.

ll. Vi har kontrolleret, at overskuddet er blevet anvendt til formålet.

Vi har fundet følgende for:hold:

a) Med hensyn til punkt l fandt vi, at overskuddet er blevet anvendt.
b) Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at overskuddet er anvendt til formålet i henhold til modtaget

revideret årsrapport for 2O77. Overskuddet er anvendt til rejsning af nye folkeskove i Danmark.

ldet ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med
internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning,
udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed.

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller foretaget review i overensstemmelse
med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formå|, der er nævnt i denne erklærings første afsnit,
og den må ikke bruges til noget andet formå1. Erklæringen vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor.

Aarhus, den L8. december 2019
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