




Ledelsespategning 

Forretningsudvalget og sekretariatet har dags data behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. 
januar - 31. december 2018 for Landslandsforeningen LEV. 

Arsrapporten aflregges i overensstemmelse med arsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtg0relse nr. 248 
af 27. marts 2018 om ans0gningspuljen til landsdrekkende handicaporganisationer og -foreninger samt 
bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af landslandsforeningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af landslandsforeningens aktiviteter for 
regnskabsaret 1. januar - 31. december 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg0relse for de forhold, beretningen 
om handler. 

lndsamlingsregnskab note 1 
lndsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af landslandsforeningens indsamlinger og i overensstemmelse 
med indsamlingsloven med tilh0rende bekendtg0relse. lndsamlingen er gennemf0rt ved udsendelse af pjecer til 
dens medlemmer, via hjemmesiden www.lev.dk samt via facebook. Samtidig foregar indsamlingen via brug af 
indsamlingsb0sser. 

Vi anser det i note 1 opstillede regnskab for indsamling til fordel for landslandsforeningens formal, der skal 
st0tte landslandsforeningens generelle arbejde for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018, for udarbejdet 
i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 
og lndsamlingsloven. 

Tips & Lottomidler 
Landsforeningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedr0rer 
modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgaede aftaler og sredvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, 
at der tages skyldige 0konomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler. 

Arsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse. 

Taastrup, den 22. juni 2019
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Godkendt pa Landsforeningen LEVs hovedbestyrelsesm0de den 22. juni 2019 
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DEN UAFHJENGIGE REVISORS REVISIONSPATEGNING 

Til bestyrelsen for Landslandsforeningen LEV 

Revisionspategning pa arsregnskabet 

Kon kl us ion 
Vi har revideret arsregnskabet for Landslandsforeningen LEV for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter 
arsregnskabsloven, bekendtg0relse nr. 248 af 27. marts 2018 om ans0gningspuljen til landsda9kkende 
handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af landslandsforeningens aktiver, passiver 
og 0konomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af landslandsforeningens aktiviteter for 
regnskabsaret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med arsregnskabsloven, bestemmelserne i 
bekendtg0relse nr. 248 af 27. marts 2018 om ans0gningspuljen til landsda9kkende handicaporganisationer og -
foreninger samt bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er ga9ldende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen af modtagne 
offentlige midler udf0res pa grundlag af bestemmelserne i bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 
indsamlinger samt bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Vores ansvar if0lge disse 
standarder og krav er na9rmere beskrevet i revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 
arsregnskabet". Vi er uafha9ngige af landsforeningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er ga9ldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnaede 
revisionsbevis er tilstra9kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Bestyrelsens ansvar for arsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med arsregnskabsloven, bestemmelserne i bekendtg0relse nr. 248 af 27. marts 2018 om 
ans0gningspuljen til landsda9kkende handicaporganisationer og -foreninger samt bekendtg0relse nr. 820 af 27. 
juni 2014 om offentlige indsamlinger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
bestyrelsen anser for n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden Va9sentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere landslandsforeningens evne til at 
fortsa9tte driften; at oplyse om forhold vedr0rende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt 
at likvidere landsforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at g0re dette. 

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet 
Vores mal er at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden va9sentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. H0j grad 
af sikkerhed er et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er ga9ldende i 
Danmark, standarderne for offentlig revision jf. bekendtg0relse nr. 248 af 27. marts 2018 om ans0gningspuljen 
til landsda9kkende handicaporganisationer og -foreninger, samt bekendtg0relse nr. 820 af 27. juni 2014 om 
offentlige indsamlinger, altid vii afda9kke Va9sentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta 
som f0lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som va9sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 
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