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Vi skal som nytiltrådte revisorer for
foreningen henvise til vores
standardvilkår og –betingelser, som
beskriver revisionens formål, omfang
og udførelse, revisors rapportering
samt ansvarsfordelingen mv. og kan
tilgås på følgende link:
https://www2.deloitte.com/dk/da/page
s/audit/articles/Standardvilkar-ogbetingelser-revision-enkeltselskab.html
Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at
vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen
har modtaget alle de oplysninger, vi
har anmodet om.
Ledelsen har erklæret, at følgende fejl
konstateret under revisionen ikke er
korrigeret, da de sammenlagt og
enkeltvis vurderes som uvæsentlige for
årsregnskabet som helhed.
Der er ikke konstateret ikkekorrigerede fejl og mangler i
regnskabsoplysningerne.
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Konklusion

Going concern

Vi har afsluttet vores revision af det af ledelsen aflagte
årsregnskab for 2019/20.

Bestyrelsen har valgt at aflægge årsregnskabet ud fra going
concern-princippet.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende
form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre
rapporteringsforpligtelser.

Baseret på vores revision er vi enige i ledelsens vurdering.

Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningen for at påse
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.

Ikke-korrigerede fejl
Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen.

Vi vil udstede en særskilt udtalelse om, at ledelsesberetningen
er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i
overensstemmelse med god regnskabsskik.
Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af
bogføringsloven
Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter,
som den ifølge fonds- og foreningslovgivningen er pålagt med
hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller
mv. Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige
områder overholder bogføringsloven.
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Konklusion på vores revision
Vi afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på vores revision

Vi har i forbindelse med vores revision udført
visse handlinger i overensstemmelse med
gældende lov og revisionsstandarder
vedrørende ledelsens påtegninger på
årsregnskabet, 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.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke under vores
revision har identificeret fejl i årsregnskabet
som følge af besvigelser.
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Ledelsespåtegning

Ledelsens regnskabserklæring

Forespørgsler om besvigelser

Ledelsen skal som krævet ved lov afgive
en påtegning på årsregnskabet, hvori det
bekræftes, at årsregnskabet

Som led i revisionen af vanskeligt
reviderbare områder har formand og
kasserer afgivet en regnskabserklæring
over for os vedrørende årsregnskabet.

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
god regnskabsskik i henhold til lov om
fonde og visse foreninger.
• indeholder en bestyrelsesberetning,
som indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Ledelsen 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.
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Ledelsens påtegninger
Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger og erklæringer

Foreningens interne kontrolmiljø
Vi har gennemgået forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder

På baggrund af vores gennemgang er det
vores vurdering, at der ikke er mangler eller
svagheder i de interne forretningsgange og
kontroller, der har væsentlig betydning for
regnskabsaflæggelsen.

Vurdering af det overordnede intern kontrolmiljø
Vores gennemgang har været fokuseret på de interne kontroller, der er betydelige i forhold til de regnskabsområder og
regnskabsposter, som vi vurderer som væsentlige og risikofyldte i revisionsmæssig henseende.
Vores gennemgang vil derfor ikke nødvendigvis afdække alle svagheder eller uhensigtsmæssigheder i de gennemgåede
forretningsgange og interne kontroller.
De interne kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring Støtteforeningen for Forældrebevægelsen
HvorErDerEnVoksens forretningsgange for at sikre, at ledelsens direktiver (kontrolmål) i relation til regnskabsaflæggelsen opnås.
Gennemgangen har omfattet vurdering af de interne kontroller:
• Sikrer fuldstændighed, nøjagtig og rettidig behandling af godkendte transaktioner.
• Forhindre fejl opstår og sikre, at opståede fejl opdages og rettes.
• Dokumentation for den udførte kontrol.
Ovenstående gælder for følgende områder: Indtægter, eksterne omkostninger og likvider.

Vi har efter gennemgang af
forretningsgangen for de likvide beholdninger
ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn.
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Det er vores vurdering, at foreningens overordnede interne kontrolmiljø medvirker til effektive interne kontroller og pålidelig
behandling af oplysninger af regnskabsmæssig karakter.
Foreningen er nystartet og har fået udarbejdet passende forretningsgangsbeskrivelser.
Generelle IT-kontroller

Beholdningseftersyn

Vi har ikke gennemgået foreningens generelle it-kontroller, da
vi har vurderet, at eventuelle svagheder eller mangler heri ikke
vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet.
Vi er bekendt med, at foreningen har testet dens
backupprocedurer og vurderer, at systemerne understøtter
foreningens behov.

I forbindelse med vores revision har vi foretaget gennemgang af
forretningsgangen for de likvide beholdninger og vurderet, at
der ikke er væsentlige risici forbundet hermed. Som følge heraf
har vi derfor ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn som
led i revisionen.
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Revisionen har endvidere omfattet en
vurdering af, om foreningens
rapporteringssystemer, forretningsgange og
interne kontroller fungerer forsvarligt.
Formålet hermed er at påse, om der
forefindes korrekte, troværdige og rettidige
bogholderiregistreringer som grundlag for
regnskabsaflæggelsen

Centrale forhold fra revisionen
Vi fremlægger observationerne fra vores væsentlige revisionsområder

Regnskabspost

Kompleksitet
Lav

Udarbejdelse af
årsregnskabet, herunder
præsentation af
regnskabsposter

Årsregnskabet

Bemærkninger til den udførte revision

Observationer
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Revisionsområde/risiko

(rating)

Høj

Vi har uden væsentlige bemærkninger gennemgået forretningsgangen for
udarbejdelse af årsregnskabet, herunder at præsentationen af
regnskabsposterne er i henhold til regnskabspraksis, og at de særlige
foreningsmæssige forhold indarbejdes i henhold til den praksis, som er valgt
af foreningen.
Vi har endvidere modtaget materiale i ønsket kvalitet og afstemningsformat,
samt til aftalt tid.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Underskriftsside
Fremlagt på bestyrelsesmøde den 20. april 2021

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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København, 20. april 2021

Susanne Arnfred
statsautoriseret revisor

Bestyrelse

Marie Blønd
Forperson
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Sophie Mogensen
Næstformand

Maria Storm-Delroy
Kasserer
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Deloitte i Danmark
Deloitte leverer ydelser inden for 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, som leverer kompetencer og viden i verdensklasse samt 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.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar (”DTTL”), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL og alle dets medlemsfirmaer udgør
separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL (der også betegnes “Deloitte Global”) leverer ikke selv ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.dk/OmDeloitte for en udførlig beskrivelse af DTTL og dets medlemsfirmaer.
Denne meddelelse indeholder alene generelle oplysninger, og ingen i Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dets medlemsfirmaer eller disses tilknyttede virksomheder (samlet benævnt Deloitte netværket) yder gennem denne meddelelse faglig rådgivning
eller faglige ydelser. De bør, inden De træffer beslutninger eller foretager handlinger, der kan påvirke Deres økonomi eller virksomhed, rådføre Dem med en kompetent professionel rådgiver. Ingen enhed i Deloitte-netværket skal holdes ansvarlig for
nogen form for skade eller tab, som personer, der gør brug af denne meddelelse, måtte pådrage sig.
©2021 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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