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Identificerer og vurderer vi risikoen 

for væsentlig fejlinformation i års-

regnskabet, uanset om denne skyl-

des 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 udeladel-

ser, vildledning eller tilsidesættelse 

af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kon-

trol med relevans for revisionen for at 

kunne udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighe-

derne, men ikke for at kunne udtryk-

ke en konklusion om effektiviteten af 

foreningens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regn-

skabspraksis. som er anvendt af 

ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyt-

tede oplysninger, som ledelsen har 

udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi. om ledelsens udar-

bejdelse af årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der 

på grundlag af det opnåede revisi-

onsbevis er væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller 

forhold, der kan skabe betydelig tvivl 

om foreningens evne til at fortsæt-

te driften. Hvis vi konkluderer, at der 

er en væsentlig usikkerhed, skal vi 

i vores revisionspåtegning gøre op-

mærksom på oplysninger herom 

i årsregnskabet eller, hvis sådanne 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det re-

visionsbevis. der er opnået frem til 

datoen for vores revisionspåtegning. 

Fremtidige begivenheder eller for-

hold kan dog medføre, at foreningen 

ikke længere kan fortsætte driften. 

Tager vi stilling til den samlede præ-

sentation, struktur og indhold af 

årsregnskabet. herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet 

afspejler de underliggende transak-

tioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende bil-

lede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste le-

delse om blandt andet det planlagte 

omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisi-

onsmæssige observationer, herunder 

eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revi-

sionen. 

Hellerup. den 12. april 2021 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartner-

selskab 
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