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1.  Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2019/2020 samt 2020/2021 
 
Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for perioden 1/2 2019 – 31/1 

2020 samt for perioden 1/2 2020 – 31/1 2021. 
 
 
Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 
 
   2019/2020 2020/2021 
 
Resultat  kr.  -8.304 -4.359 
Aktiver  kr.  81.875 31.134 
Egenkapital kr.  22.775 27.134 
 
 
2.  Konklusion på revision af årsregnskabet for 2019/2020 samt 2020/2021 
 
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykt en kon-
klusion om, hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens ak-
tiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion eller give frem-
hævelser i revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af års-
regnskabet fremgår af afsnit 3. 
 
Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkom-
mer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregn-
skabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser. 
 
 
3.  Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 
 
I forbindelse med vores revision af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende forhold: 
 
3.1. Manglende funktionsadskillelse 
På grund af foreningens størrelse, herunder antallet af ”ansatte”, der er beskæftiget med 
administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på 
en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er 
derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kon-
troller. Vi må derfor fremhæve, at der ikke er eller kun er begrænsede muligheder for at 
opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som 
kontrollerende funktioner.  
 
3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser 
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har 
over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnska-
bet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.  
 
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangvæ-
rende undersøgelser af formodede besvigelser.  
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Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække 
mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 
 
 
4.  Kommentarer til årsregnskabet 
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med indsamling nævnets regnskabs-
vejledning og har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 
 
 
5.  Øvrige oplysninger 
 
5.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har den daglige ledelse afgivet 
en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet 2019/2020 samt 
2020/2021. 
Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 
 
5.2. Ledelsens tilkendegivelse i øvrigt 
Ledelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive føl-
gende: 
 
At den opfylder sit ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet for at udarbejde et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse indsamling nævnets 
vejledning. 

At den opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbej-
delsen af et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om dette skyldes 
besvigelser eller fejl 

At den har givet adgang til al relevant information mv. og adgang til personer i virksom-
heden, som er relevante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af års-
regnskabet. 

 
6.  Andre arbejder  
 
Ud over vores revision af årsregnskabet har vi: 
 
 · Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af års-

rapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser mv.  
 
Vores revision af årsregnskabet har til formål at sikre, at dette opfylder indsamling 
nævnets bestemmelser. Revisionen har derimod ikke til formål at sikre, at alle regn-
skabsposteringer og bilag behandles skattemæssigt korrekt.  
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7. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for perioden 2019/2020
samt perioden 2020/2021

I henhold til revisorloven skal vi erklære følgende: 

At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og  
At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

Viby J den 26. august 2022 

REalVISION ApS 

Peter Holbech Andersen 
Registreret revisor,  
FSR – danske revisorer 

Nærværende revisionsprotokol, side 5 - 7, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer 
af ledelsen den 26. august 2022. 

Bestyrelsen: 

Camilla Jehner Baake,   Amalie Lærke Kjeldsen,  Agnethe Sahl Baake 
formand         kasserer        næstformand 


