
 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

Til Indsamlingsnævnet og ledelsen af Foreningen Nordskov Mølles Venner 
 

Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet for året 2020/21. 
 

Konklusion  
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Foreningen Nordskov Mølles Venner for indsamlingsperioden 6. juli 2020 

til 5. juli 2021, der omfatter en indsamlingsopgørelse med indkomne bidrag på kr. 234.000 og 

administrationsomkostninger på kr. 6.279,25. Af det indsamlede beløb er anvendt kr. 75.000 til arkitekthonorar, 

hvorefter det resterende beløb kr. 152.720,75 senere anvendes til det i indsamlingstilladelsens formål. 

 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningen Nordskov Mølles Venners 

indsamling og anvendelsen af de indsamlede midler i år 2020/21. 

 

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 

er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med indsamlingstilladelsen af 24. august 2020.(sag nr. 20-700-02687). Ledelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 

de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 

af indsamlingsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

støtteforeningens interne kontrol.   

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.  



 

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af støtteforeningen, der er omfattet af 

indsamlingsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal 

vi rapportere herom.  

 

Vi har ingen kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

 
 

Espergærde, den 19. november 2021 
 

Revisionsfirmaet Konsulenttjenesten ApS 
CVR-nummer 83827815 

 
 

Claus Skov Christensen 
Registreret og godkendt revisor 
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