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Konklusion på vores revision
Vi afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på vores revision

Konklusion
Vi har afsluttet vores revision af det af ledelsen aflagte 
årsregnskab for 2021.

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

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.

Vi vil udstede en særskilt udtalelse om, at ledelsesberetningen     
er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med god regnskabsskik.

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

Baseret på vores revision er vi enige i ledelsens vurdering.

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

Revisionens formål, omfang og udførelse, 
revisors rapportering samt 
ansvarsfordelingen mv. er beskrevet i 
Deloittes ”Standardvilkår og -betingelser”. 
Vores aftalebrev indeholder link til disse, og 
vi skal anbefale, at alle ledelsesmedlemmer 
gør sig bekendt med beskrivelsen af 
revisionens formål, omfang og udførelse, 
revisors rapportering samt 
ansvarsfordelingen mv.

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.

Vi afgiver en revisionspåtegning uden 
forbehold, fremhævelser eller andre 
rapporteringsforpligtelser. 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.

Der er ikke konstateret ikke-korrigerede fejl 
og mangler i regnskabsoplysningerne.
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Ledelsens påtegninger
Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger og erklæringer

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

• 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.

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

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

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.

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

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

Vi har efter gennemgang af 
forretningsgangen for de likvide beholdninger 
ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn.

Der er konstateret alene fuldmagt til 
engagement med pengeinstitut.

Beholdningseftersyn

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.

Generelle IT-kontroller

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.

Funktionsadskillelse
Muligheden for at hindre væsentlige fejl i foreningens årsregnskab, herunder fejl forårsaget af besvigelser, beror først og fremmest 
på, om der ved tilrettelæggelsen af foreningens registreringssystemer og forretningsgange sikres en betryggende intern kontrol. 

Vi har konstateret, at foreningens bogholder varetager alle foreningens regnskabsfunktioner. 

Dette betyder, at der ikke er etableret funktionsadskillelse for likvide beholdninger, kontingenter, samt omkostnings- og 
kreditorregistrering.

Den manglende funktionsadskillelse øger risikoen for fejl i foreningens årsregnskab som følge af tilsigtede eller utilsigtede
handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskabet, der skyldes besvigelser, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da 
fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. 

Vi er opmærksomme på, at det på grund af foreningens begrænsede ressourcer ikke umiddelbart er praktisk muligt at etablere 
fornøden funktionsadskillelse på de nævnte områder.

Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er udtryk for, at vi under vores revision har konstateret konkrete forhold,
der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, men de skal ses som en understregning af, at funktionsadskillelse 
normalt er et væsentligt led i en forenings interne kontrol. 

Vi har som følge af den manglende funktionsadskillelse ikke foretaget en detaljeret gennemgang af foreningens interne kontroller.
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Centrale forhold fra revisionen
Vi fremlægger observationerne fra vores væsentlige revisionsområder

Revisionsområde/risiko Regnskabspost Kompleksitet Bemærkninger til den udførte revision Observationer
(rating)

Udarbejdelse af 
årsregnskabet, herunder 
præsentation af 
regnskabsposter

Årsregnskabet 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.

Alene fuldmagter Likvider I forbindelse med revisionen af foreningens engagement hos Sparekassen 
Sjælland-Fyn har vi konstateret, at forperson og kasserer er tildelt et 
Visakort (eneprokura) til en bankkonto.

Eneprokuraen øger risikoen for såvel tilsigtede som utilsigtede fejl, her dog i
begrænset omfang.

Det er oplyst af ledelsen, at der er tale om et debit kort som er tilkoblet en 
særskilt udlægskonto, hvor der månedligt overføres 5 t.kr.

Vi skal anføre, at vi under vores revision ikke har konstateret væsentlige fejl
afledt heraf. Foreningens øvrige fuldmagtsforhold er to personer i forening.

Lav          Høj
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