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I vores aftalegrundlag er revisionens
formål, omfang og udførelse, revisors
rapportering samt ansvarsfordelingen
mellem ledelsen og revisor beskrevet.
Vi skal henvise hertil, ligesom vi
anbefaler, at eventuelle nye
ledelsesmedlemmer får udleveret et
eksemplar heraf.
Uafhængig
Vi kan oplyse, at vi opfylder
lovgivningens krav til uafhængighed,
og at vi under revisionen har modtaget
alle de oplysninger, vi har anmodet
om.
Ledelsens regnskabserklæring
Som led i revisionen har ledelsen
afgivet en regnskabserklæring over for
os.
Ikke-korrigerede fejl
Vi har ikke kendskab til fejl i
årsrapporten, som ikke er rettet i
forbindelse med revisionen.
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Konklusion på vores revision

Kontrol af bestyrelsens pligter

Virksomhedens it-anvendelse

Hvis bestyrelsen godkender
årsrapporten i den foreliggende
form, vil vi forsyne årsregnskabet
med en revisionspåtegning uden
fremhævelser, men med et forbehold vedr. revision af foreningens
primobalance. Vi har påset, at
informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og de informationer,
som vi i øvrigt er blevet bekendt
med i forbindelse med vores
revision. Vores revision har tillige
omfattet juridisk kritisk revision
samt forvaltningsrevision.

Vi har foretaget kontrol af, at
bestyrelsen overholder de pligter,
som lovgivningen foreskriver med
hensyn til at oprette og føre
fortegnelser. Endvidere har vi
påset, at foreningen på alle
væsentlige områder overholder
bogføringsloven.

Vi har ikke gennemgået foreningens
generelle it-kontroller, da vi har
vurderet, at foreningens itanvendelse og eventuelle svagheder
eller mangler i foreningens
generelle it-kontroller ikke vil kunne
medføre væsentlige fejl eller
mangler i årsregnskabet.

Ikke nedskrevne
forretningsgange
Der er ikke etableret detaljerede
forretningsgange og interne
kontroller, der forebygger og
opdager fejl i årsregnskabet. Disse
forhold forøger risikoen for fejl som
følge af tilsigtede eller utilsigtede
handlinger eller mangler.
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Konklusion
Vi afgiver en revisionspåtegning på årsregnskabet med modifikationer

Vi har i forbindelse med vores revision
udført visse handlinger i
overensstemmelse med gældende lov
og revisionsstandarder vedrørende
ledelsens påtegninger på årsrapporten,
ledelsens regnskabserklæring og
forespørgsler om besvigelser.
Vi er blevet oplyst af ledelsen om, at
den ikke har kendskab til besvigelser,
påståede besvigelser eller
formodninger om besvigelser.

Ledelsespåtegning

Forespørgsler om besvigelser

Ledelsen skal som krævet ved lov
afgive en påtegning på
årsrapporten, hvori der bekræftes,
at årsrapporten:

Det er ved lov pålagt os at indhente udtalelser fra den daglige og øverste
ledelse om eventuelle konstaterede eller formodede besvigelser eller
fejlinformationer.

•

Er blevet godkendt.

•

Giver et retvisende billede af aktiver,
passiver, finansiel stilling samt
resultatet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

•

Indeholder en ledelsesberetning,
som indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Den daglige ledelse har oplyst over for os, at de ikke har kendskab til
besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser,
ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i
foreningens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug
af aktiver.
Den øverste ledelse bekræfter ved underskrift på dette dokument
følgende:
1. At den øverste ledelse er bekendt med ledelsens ansvar for udformning
og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage
besvigelser.
2. At der efter den øverste ledelses vurdering ikke er særlig risiko for
besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, herunder fejl i
årsrapporten som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af
foreningens aktiver.
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3. At den øverste ledelse ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser,
påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, der kan have
involveret ledelsen eller medarbejdere, og som kan have en væsentlig
2
betydning for årsrapporten.
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Ledelsens påtegninger
Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger og erklæringer

Beholdningseftersyn

Gavekort til kasserer

Bogholderi og løbende styring

God forvaltning

Det er alene foreningens
bestyrelsesformand og kasserer,
som har adgang til foreningens
likvidbeholdninger, og som dermed
forestår samtlige betalinger i
virksomheden.

I året er der hver måned blevet
udstedt et gavekort til kassereren.

Vi opfordrer foreningen, til i det
omfang det ikke allerede er
tilfældet, at indføre løbende og
regelmæssig opfølgning af
foreningens økonomi, herunder
analyse af foreningens indtægter og
udgifter.

En væsentlig del af foreningens
tilskud er betinget af, at foreningen
lever op til god forvaltning og vi skal
som revisor efterprøve dette.

Det er med bestyrelsesformanden
aftalt, at vi som følge heraf ikke
foretager uanmeldte
beholdningseftersyn som led i
revisionen.
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Foreningen gøres opmærksomme
på, at gavekort, der har bred
anvendelsesmulighed eller kan
ombyttes til kontanter, altid bliver
betragtet som skattepligtig
indkomst uanset beløbets størrelse.

Vi opfordrer i forlængelse heraf til,
at man i foreningen - selvfølgelig
under hensyn til foreningens
begrænsede størrelse - udarbejder
skriftlige retningslinjer for
administrative opgaver, som fx.
bogholderi, godkendelse af bilag,
betalinger samt arkivering.
I en forening, hvor arbejdet er
baseret på frivillig indsats, er det
endvidere vigtigt, at man klart har
aftalt det enkelte ledelsesmedlems
arbejdsopgaver og eventuelt har
etableret et årshjul for at synliggøre
disse og muliggøre opfølgning. I det
omfang dette ikke allerede måtte
være sket, opfordrer vi derfor til
det.

Forvaltningsrevisionen omfatter en
vurdering af, om foreningen lever
op til kravene om sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet samt
har en fornuftig økonomistyring.
Sparsommelighed og økonomistyring er som sådan ”kendte
begreber”. Produktivitet drejer sig
om, at man i foreningen løbende
vurderer, hvilke ressourcer man
sætter ind for at nå sine mål.
Effektivitet indebærer en vurdering
af i hvor høj grad foreningen når
sine mål.
Vi skal opfordre foreningen til
struktureret og ud fra en praktisk
indgangsvinkel at arbejde med de
forvaltningsmæssige begreber.
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Vores bemærkninger
Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som er relevante for den
øverste ledelse i foreningen

Underskriftsside
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Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private
kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®,
gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj
kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 312.000
medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.
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