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REVISIONSPROTOKOLLAT FOR PERIODEN 01/01 2022 - 31/12 2022 
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for ovenstående periode. Revisionen er udført 
under iagttagelse af retningslinier anført i protokollat af 31. december 2022. 
 
Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver, egenkapital og foreslået udbytte: 
 
   2022  
Resultat (overført til næste indsamlingsperiode)  137.931 
Aktiver .......................................................   151.603  
Egenkapital ................................................   1.066   
 
Hvis ledelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med 
en revisionspåtegning uden modifikationer og fremhævelse af forhold.  
 
Den udførte revision 
Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse med ansvarsfordelingen anført i vores 
tiltrædelsesprotokollat. Revisionens formål er at kontrollere, at årsregnskabet opfylder de krav til 
regnskabsaflæggelsen, som lovgivningen og vedtægterne stiller.  
 
Revisionen har hovedsageligt omfattet de regnskabsposter og de dele af foreningens 
registreringssystemer og forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl og mangler er størst. 
 
Vi har tilrettelagt vores planlægning og udførelse af revisionen på basis af vores risikovurdering, 
herunder vurdering af risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. Revisionen er udført 
ved hjælp af stikprøver og analyser med henblik på at efterprøve grundlaget for årsregnskabet. 
 
Ved revisionen af årsregnskabet har vi overbevist os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører 
foreningen, og at de er forsvarligt målt. Vi har desuden overbevist os om, at de gældsforpligtelser 
og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser m.v., der os bekendt påhviler foreningen, er 
medtaget og forsvarligt målt, samt at regnskabsposterne er periodiserede og korrekt præsenteret i 
årsregnskabet. 
 
Ledelsesberetning 
Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningen for at påse, at informationerne heri er i 
overensstemmelse med årsregnskabet samt de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med 
i forbindelse med vores revision. Vi afgiver en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 
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Going concern 
Årsregnskabet er aflagt som going concern. Vi har ikke konstateret forhold i forbindelse med 
revisionen der afkræfter at going concern forudsætningen er opfyldt. 
 
Begivenheder efter balancedagen 
Vi har forespurgt ledelsen om begivenheder, der måtte være indtruffet efter regnskabsårets 
afslutning. Der er ikke konstateret væsentlige forhold, som skal rapporteres. I forbindelse med 
revisionen har vi ikke konstateret fejl som ikke er korrigeret, som ville have påvirket årets resultat. 
 
Forretningsgange og intern kontrol 
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. Vor revision er derfor kun i 
mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor 
fremhæve, at fejl, der er opstået af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende 
funktion, er der ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage. 
 
Vi skal fremhæve en svaghed omkring personsammenfald mellem kasse/bank- og 
bogholderifunktionen. Det er således den samme person som gennemfører betalinger (betaling af 
kreditorer) og varetager bogholderifunktionen. Derved er der øget risiko for, at fejl og besvigelser 
kan forekomme. 
 
Direktionens regnskabserklæring 
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra den daglige ledelse 
af regnskabets fuldstændighed. 
 
Anden assistance 
Vi løst følgende opgaver efter aftale med den daglige ledelse:  
 

x ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling af regnskab. 
 
Vi har i overensstemmelse med lovgivningens krav vurderet, at den udførte rådgivning og 
assistance ikke udgør en trussel mod vores uafhængighed. 
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Erklæring 
I henhold til Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om godkendte revisorers og 
revisionsvirksomheders uafhængighed, skal jeg oplyse: 
 
at jeg opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, og 
 
at jeg under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 
 
 
Ringsted, den 24. januar 2023 
 
SØNDERUP I/S 
statsautoriserede revisorer 
 
Christian Hjortshøj 
statsautoriseret revisor  
 
Undertegnede har gjort sig bekendt med foranstående. 
 
 
Bestyrelsen  
 
Mette Nielsen                               Liban O. C. Holm                               Jesper Lindholm 
 
 
Kitt Kristensen 
 
 


