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Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi afsluttet revisionen af foreningens årsregn-

skab for 2019.

Årsregnskabet, der udviser et driftsresultat på kr. 62.442, har vi forsynet med påtegning uden

forbehold.

Vi har tidligere i vores aftalebrev redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere

redegjort for ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og os. Revisionen af årsregnskabet for 2019 er

udført i overenstemmelse hermed.

Revisionen af årsregnskabet er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisions-

standarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet

ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og om-

råder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige

skøn.

Vi har udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde mod risikofyld-

te områder. Vi har vurderet at der ikke er nogen særligt risikofyldte områder.

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Foreningens bogholderi er ikke omfat-

tende og vi gennemgår en stor del af bevægelserne og posteringerne. Vi har analyseret bevægelserne

på foreningens bankkonti for væsentlige indskud og hævninger, hvilket ikke har givet anledning til be-

mærkninger. Vi har endvidere kontrolleret og fået bekræftet, at den vedtagne forretningsgang på li-

kvidområdet er efterlevet. Efter vores opfattelse vil et uanmeldt beholdningseftersyn ikke bibringe yd-

erligere revisionsmæssig overbevisning og dokumentation.

Som følge af det begrænsede antal personer der deltager i foreningens administration er det ikke mu-

ligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Den interne kontrol base-

res derfor hovedsagelig på bestyrelsens overvågning og kontrol af driften, bogføringen og regnskabsaf-

læggelsen. 

Idet der ikke er effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller, foreligger der en

risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens administration, og der kan herved

opstå tab. Vores revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed. 

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi bistået foreningen med udarbejdelse af årsregn-
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5. Øvrige oplysninger

Vi har gennemgået referat(er) fra generalforsamling(er).

Vi har ikke kendskab til ikke korrigerede fejl af væsentlig betydning for regnskabet.

Bestyrelsen bekræfter ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat:

  - at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i foreningen.

6. Kommentarer til årsregnskabet

Der er ikke yderligere kommentarer til årsregnskabet.

7. Underskrifter

Forelagt bestyrelsen

Revisionsprotokollat af 8. januar 2020

- sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med hen-

blik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og

- at den er bevidst om sit ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende bogføring og formuefor-

valtning er tilrettelagt på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde, herunder identifikation

af og reaktion på risiciene for besvigelser i foreningen samt de interne kontroller, som bestyrelsen har

etableret for at imødegå disse risici.

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker

mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

København, den 8. januar 2020
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