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Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
LEDELSESPÅTEGNING
Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens
vedtægter.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelse

Theresa Yde Jensen

Lisbeth Haaning

Anet Sørensen

Lis Nielsen

Lene Jespersen
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Løgstør, den 24. februar 2020

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner for regnskabsåret
1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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, 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 årsregnskabet.
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Grundlag for konklusion

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
O Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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.

O Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
O Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

O Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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.

Thisted, den 24. februar 2020

REVIKON
Registreret revisionsinteressentskab
CVR-nr. 15728000

Peder Harbo Andersen
registreret revisor
MNE-nr. 18433
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O 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 foreningens interne kontrol.

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
GENERELT
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt almindelig anerkendt
regnskabspraksis.
Foreningen har valgt at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er følgende:

RESULTATOPGØRELSEN
Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Periodisering af indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger fordeles på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og
afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.
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Indtægter
Kontingenter indtægtsføres i opkrævningsåret. Tilskud indtægtsføres i det år de modtages for, uanset om
udbetaling sker senere.

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
2018
Indtægter
Kontingenter...................................................................

5.250

5.000

Tilskud/bidrag.................................................................

182.703

122.656

Kommunale tilskud...........................................................

15.000

25.000

Indtægter i alt................................................................

202.953

152.656

Løn Lis Nielsen.................................................................

-120.000

-120.850

Kørsel Lis Nielsen.............................................................

-14.528

-10.545

Telefon..........................................................................

-378

0

Fortæring og mad.............................................................

-5.286

-3.283

Kontorartikler m.v............................................................

-3.532

-688

Gebyrer og porto..............................................................

-69

-207

Blomster og gaver.............................................................

-699

-660

Kursus...........................................................................

-2.550

-1.100

Hjemmeside....................................................................

-18.750

0

Foundraiser....................................................................

-1.250

0

Omkostninger i alt............................................................

-167.042

-137.333

ÅRETS RESULTAT.............................................................

35.911

15.323
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Omkostninger

Børn og sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
31/12-18.
1

AKTIVER

1
1

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende tilskud......................................................

50.000

35.000

Den Jyske Sparekasse, konto nr. 521744.................................

30.844

9.933

Omsætningsaktiver i alt.....................................................

80.844

44.933

0.................................................................................

1

0

AKTIVER I ALT................................................................

80.844

44.933

1

PASSIVER

1
0

Egenkapital primo............................................................

44.933

29.610

Overført resultat..............................................................

35.911

15.323

Egenkapital i alt...............................................................

80.844

44.933

0.................................................................................
PASSIVER I ALT...............................................................
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1

Egenkapital
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