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1.      Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2021 

 

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Audiologopædis Forening for 2021. 

 

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

Resultat  kr.  -81.144 

Aktiver  kr.  2.715.428 

Egenkapital kr.  2.015.843 

 

 

2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2021 

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykt en konklusion om, hvorvidt 

det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med god regnskabsskik og for-

eningens vedtægter, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet omfatter anvendt regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion eller fremhævelse af andre forhold i 

regnskabet i revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af 

afsnit 3 og 4. 

 

Revisionens formål og omfang er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores aftaleforhold om revision, 

jf. protokollatet af 19.2.2015.  

 

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere op-

lysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning 

uden modifikationer. 

 

Vi har gennemlæst bestyrelsens beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udfør-

te revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens 

beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 

I forbindelse med vores revision af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende forhold: 

 

Foreningens regnskabsføring har i 2021 været præget af mange fejl og manglende afstemninger. Dette har 

medført mange rettelser, som vi har foretaget. 

 

Vi skal særlig fremhæve forhold som manglende bankafstemninger, opdeling og bogføring af de forskellige 

poster i Clearhaus´s afregninger, afstemning af Clearhaus afregninger med fakturerede kontingenter og kur-
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susindtægter, manglende bogføring af løn opdelt i AM-indkomst og A-skat m.v., bogføring af kontingenter og 

kursusindtægter på samme konto, manglende periodeafgrænsning af kontingenter og kursusindtægter ved-

rørende 2022 samt manglende registrering af primoposteringer m.v. 

 

Vi skal derfor anbefale, at bogføringen tilrettelægges så der løbende foretages afstemninger af regnskabs-

grundlaget, samt at kontokort løbende gennemgås for konteringsfejl m.v.  Vi er gerne behjælpelig med udar-

bejdelsen af retningslinjer for sådanne afstemningsrutiner. 

 

3.1. Manglende funktionsadskillelse 

På grund af foreningens størrelse er vor revision kun i mindre omfang baseret på foreningens forretningsgange 

og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider 

såvel udførende som kontrollerende funktion, er der ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage.   

3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser 

Under revisionen har vi forespurgt bestyrelsen om risikoen for besvigelser, og bestyrelsen har over for os 

oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlin-

formation som følge af besvigelser.  

 

Bestyrelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser 

af formodede besvigelser.  

 

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 revisionen af årsregnskabet 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter og har 

ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

 

Vi har i forbindelse med vores revision af årsregnskabet ingen kommentarer. 

4.1. Anvendt regnskabspraksis             

Årsregnskabet for 2021 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. 

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsregnskabet. 

4.2. Resultatopgørelse 

Foreningens resultat udgør -81.144 kr.  

4.3. Anlægsaktiver, 515.413 kr.  

Vi har kontrolleret tilstedeværelse af foreningens værdipapirbeholdning i depot i Danske Bank. 
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4.4. Omsætningsaktiver 

Debitorer og andre tilgodehavender, 21.654 kr.  

Vi har gennemgået tilgodehavender pr. 31.12.2021.  

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Pr. 
31.12.2021 er der i alt reserveret 0 kr. til imødegåelse af tab. Herefter anser vi værdiansættelsen af tilgode-
havender som forsvarlig. 

Ledelsen har over for os oplyst, at tilgodehavender efter de foretagne nedskrivninger ikke er behæftet med 
risiko for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os den i 
årsregnskabet foretagne værdiansættelse.   

4.5. Gæld, 700.585 kr.  

Vi har gennemgået gældsforpligtelserne samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplys-
ninger fra kreditorerne. 

For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de hensatte forpligtelser. 

 

 

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 regnskabserklæ-

ring over for os vedrørende årsregnskabet 2021.  

 

Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 

 

5.2. Bestyrelsens tilkendegivelse i øvrigt 

Bestyrelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende: 

 

 At den opfylder sit ansvar, som er angivet i protokollatet af den 19.2.2015, for at udarbejde et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtæg-

ter. 

 At den opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et årsregn-

skab 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 virksomheden, som er rele-

vante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af årsregnskabet. 

 

6. Lovpligtige oplysninger mv. 

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen føre bøger, fortegnelser og protokoller mv., samt underskriver revisi-

onsprotokollater. Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringslo-

ven. 
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7. Andre arbejder 

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbej-

delse af årsregnskab, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser, momsrettelser mv. 

 

8. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2021 

I henhold til revisorloven skal vi erklære følgende: 

 

 At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed  

 At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

 

 

København, den 23. marts 2022 

KRESTON CM 

Statsautoriseret revisionsinteressentskab 

CVR-nr. 39 46 31 13  

 

 Ole Poulsen 

 Statsautoriseret revisor 

mne9761 

 

 

Nærværende revisionsprotokol, side 99 – 104, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen den 

23. marts 2022. 

 

 

I bestyrelsen: 

 

___________________          ____________________ 

                                                    Jakob Stenz               Karina Thomsen Grønnemose                

                                                       formand                                    kasserer                                    

 

 

 

____________________           ____________________         ____________________ 

                         Sahra Mengal                              Jette Flattum                     Anne Haven Albertsen 

 

 

                                         ____________________         ____________________ 

                                              Trine Maria Hansen            Birthe Wittenhoff Madsen 

 


