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Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende 

overskudsanvendelse  
 

Til Foreningen Lanternen og Civilstyrelsen 
 

Formålet med denne erklæring om aftalte arbejdshandlinger og begrænsninger i 

anvendelse og distribution 
Formålet med vores erklæring er udelukkende at assistere Civilstyrelsen med at vurdere, om 

Foreningen Lanternen’s overskudsanvendelse vedrørende indsamlingen i perioden fra den 15. juni 

2020 til den 14. juni 2021 til fordel for krigsofre og nødlidende i Yemen overholder 

indsamlingsbekendtgørelsen. Erklæringen kan være uegnet til andet formål.  

 

Denne erklæring er alene tiltænkt Foreningen Lanternen og Civilstyrelsen og må ikke anvendes af 

eller distribueres til andre parter. 

 

Ledelsen i Foreningen Lanternens ansvar 

Ledelsen i Foreningen Lanternen har bekræftet, at de aftalte arbejdshandling er egnede til formålet 

med opgaven.  

 

Ledelsen i Foreningen Lanternen er ansvarlig for det erklæringsemne, hvorpå de aftalte 

arbejdshandlinger udføres. 

 

Revisors ansvar 

Vi har udført opgaven om aftalte arbejdshandlinger i overensstemmelse med den internationale 

standard om beslægtede opgaver ISRS 4400. En opgave om aftalte arbejdshandlinger indebærer, at 

vi udfører de arbejdshandlinger der er aftalt med Foreningen Lanternen, og rapporterer om 

observationerne, som er de faktiske resultater af de udførte aftalte arbejdshandlinger. Vi udtaler os 

ikke om egnetheden af de aftalte arbejdshandlinger. 

 

Denne opgave om aftalte arbejdshandlinger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Vi afgiver 

derfor ikke en revisionskonklusion eller udtrykker anden form for konklusion med sikkerhed. 

 



 

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, kunne andre forhold være fundet og 

rapporteret. 

 

Professionel etik og kvalitetsstyring  

Dansk Revision Søborg, statsautoriseret revisionsaktieselskab er underlagt international standard 

om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder 

dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder 

og gældende krav i lov og øvrig regulering.  

 

Arbejdshandlinger og observationer 

Vores arbejde har bestået i at udføre de nedenfor beskrevne arbejdshandlinger der er aftalt med 

Foreningen Lanternen: 

 

 

Arbejdshandlinger Observationer 

1 Vi har undersøgt hvorvidt Foreningen 

Lanternens overskud kr. 82.162 af indsamling 

til nødlidende og krigsofre i Yemen i 

perioden 15. juni 2020 til 14. juni 2021, er 

anvendt i overensstemmelse med 

indsamlingsbekendtgørelsen. 

 

Vi har fundet at Foreningen Lanternens 

overskud kr. 82.162 af indsamling i perioden 

15. juni 2020 til 14. juni 2021 er anvendt i 

overensstemmelse med 

indsamlingsbekendtgørelsen.  
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