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1 Revision af årsregnskabet 

1.1 Indledning 

Som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor har vi revideret det af ledelsen fremlagte udkast til årsregn-

skab for regnskabsåret 2019. 

 

Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

1.000 DKK Indeværende år Sidste år 

Årets resultat 91 -69 

Aktiver i alt 349 298 

Egenkapital 346 255

   

 

1.2 Konklusion på den udførte revision – revisionspåtegning 

Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.  

 

Såfremt årsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse 

af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2019 med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med fremhævelse af forhold ved revisionen: 

 

”Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
Til medlemmerne i Vibyantenne. 
 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Vibyantenne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter 
resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-
lovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansiel-
le stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt for-
eningens vedtægter. 
 

Grundlag for konklusion 
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 revisi-
onspåtegningens 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. 
 

Fremhævelse af forhold ved revisionen 
Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for foreninger, der  
aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse 
og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revisi-
on. 
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvi-
dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 forenin-
gen, 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 overens-
stemmelse 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. 
 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-
der revisionen. Herudover: 
 

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 revisions-
bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, 
idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af selskabets interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

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 oplys-
ninger 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. 

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

Fremhævelse af forhold ved revisionen 

Som det fremgår af vores påtegning på årsregnskabet, har vi medtaget en fremhævelse af forhold ved revisio-

nen, hvor vi gør opmærksom på, at de i resultatopgørelsen og noter medtagne budgettal som sammenlig-

ningstal, ikke har været underlagt revision. 

 

1.3 Forhold af ledelsesmæssig interesse 

På grund af foreningens begrænsede størrelse er der ingen funktionsadskillelse, hvilket svækker en effektiv 

intern kontrol. Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til 

nogen mistanke om besvigelser. 

 

Vi skal anbefale, at foreningens ledelse regelmæssigt gennemgår bogføringen med tilhørende bilag, kontoud-

tog for likvider, periodebalancer, debitor- og kreditorlister samt at ledelsen attesterer bilag inden betaling og 

bogføring, herunder især bilag vedrørende udlæg. En sådan gennemgang kan delvis kompensere for de mang-

lende interne kontroller. 

 

Fra og med afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for 2016 er der ikke længere pligt til at føre revisi-

onsprotokollat som meddelelsesmiddel til den øverste ledelse. Der er dog stadig en rapporteringspligt, som i 

det væsentlige overlapper de hidtidige krav. Vi har derfor valgt at bibeholde revisionsprotokollatet som rappor-

teringsform til ledelsen. Dels sikrer det, at de relevante oplysninger bliver afgivet, og dels er det en velkendt 

rapporteringsform. 

 

EU's Persondataforordning 

EU’s Persondataforordning trådte i kraft pr. 25. maj 2018. Forordningen regulerer virksomheders brug og op-

bevaring af persondata, og stiller bl.a. skærpede krav til indhentning, anvendelse, opbevaring, videregivelse og 

sletning af persondata, ligesom forordningen stiller krav om dokumentation for, at forordningen overholdes. 

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for forordningens overholdelse, og har således mulighed for at foretage kon-

trolbesøg. Manglende overholdelse af persondataforordningen kan medføre betydelige bøder. 

 

Vi anbefaler, at foreningen kortlægger og vurderer, om foreningens nuværende forretningsgange og systemer 

overholder reglerne i persondataforordningen.  

 

1.4 Revisionens omfang og udførelse 

Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar er 

uændret. 

Revisionen af årsregnskabet har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale revisi-

onsstandarder samt yderligere krav efter dansk revisorlovgivning. Formålet med revisionen er at opnå høj grad 

af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen har primært omfattet 

væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabs-

mæssige skøn. 
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Som forberedelse til revisionen af årsregnskabet for 2019 har vi drøftet forventningerne til den økonomiske 

udvikling for 2019 med ledelsen, herunder risici relateret til foreningens aktiviteter. Vi har endvidere drøftet 

risici forbundet med regnskabsaflæggelsen.  

 

Vi har på baggrund heraf udarbejdet vor revisionsstrategi med henblik på at målrette vort arbejde mod væ-

sentlige og risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter vor 

opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet: 

 Egenkapital 

 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal eller lavere, og revisionens udførelse 

har været tilpasset denne vurdering. 

 

Revisionen er udført med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og beløbsangivelser er 

korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af forretningsgange, interne kontrolsystemer og 

kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. 

 

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og 

vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, le-

delsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. 

 

Revisionen er udført i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. 

 

2 Den udførte revision 

Under revisionen har vi gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for 

regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. 

 

Vi har i året fravalgt at udføre følgende revisionshandlinger: 

 Kasse- og beholdningseftersyn 

 Lagerkontrol 

 Saldomeddelelse debitorer 

 

Kasserer forestår alle betalinger og bogføring føres på edb. Alle bilag godkendes af bestyrelsen og/eller direkti-

onen. 

 

Foreningen har intet varelager. 

 

Det vurderes ikke, at udsendte saldomeddelelser vil blive besvaret. Saldomeddelelser til debitorer er derfor 

fravalgt. 
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2.1 Ikke-korrigeret fejlinformation  

I henhold til de internationale revisionsstandarder skal vi over for foreningens øverste ledelse redegøre for 

ikke-korrigeret fejlinformation, som ikke er ubetydelig. 

 

Alle kendte fejl og mangler i årsregnskabet er rettet i samarbejde med den daglige ledelse og kasserer. 

 

Ledelsen er af den opfattelse, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler – både enkeltvis og 

sammenlagt. Vi er enige med ledelsen i denne vurdering. 

 

2.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at 

der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation 

som følge af besvigelser.  

 

Ledelsen 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. 

 

3 Kommentarer til revisionen og årsregnskabet 2019  

I lighed med tidligere år er der udarbejdet en årsrapport. Årsrapporten har ledelsen aflagt i overensstemmelse 

med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, samt foreningens vedtægter. 

 

3.1 Anvendt regnskabspraksis  

Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Den anvendte 

regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er beskrevet i årsregnskabet. Vi finder den anvendte 

regnskabspraksis hensigtsmæssig og er enige med ledelsen i, at aflæggelse af årsregnskabet efter denne regn-

skabspraksis giver et retvisende billede. 

 

3.2 Resultatopgørelsen 

Vor revision af resultatopgørelsen for 2019 er primært baseret på regnskabsanalyse af resultatopgørelsens 

poster sammenlignet dels med tidligere år dels med budgettet for regnskabsåret. Vi har desuden foretaget en 

stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for regnskabsposterne. 

 

3.3 Indtægter 

Vi har stikprøvevis efterprøvet foreningens indtægter. Vi har sammenholdt opkrævninger og bogføring. Revisi-

onen af området har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

 

3.4 Driftsomkostninger 

Vi har stikprøvevis efterprøvet foreningens driftsomkostninger, herunder vedligeholdelse. Vi har efterset, at de 

modtagne fakturaer og bilag er attesteret for modtagelse og godkendelse. 

 

Revisionen af området har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 
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3.5 Personaleomkostninger 

Ingen. 

 

3.6 Andre eksterne omkostninger 

Vi har stikprøvevis efterprøvet foreningens andre eksterne omkostninger. Vi har efterset, at de modtagne fak-

turaer og bilag er attesteret for modtagelse og godkendelse. 

 

Revisionen af området har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

 

3.7 Finansieringsindtægter og -omkostninger 

Ingen. 

 

3.8 Balancen 

 

3.9 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stik-

prøvevis kontrolleret årets til- og afgang. 

 

Vi har påset, at øvrige anlægsaktiver afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretag-

ne afskrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderin-

gen af anlægsaktiverne som forsvarlig. 

 

Vi har endvidere afstemt årsregnskabet med oplysningerne i anlægskartoteket. 

 

Materielle anlægsaktiver er efter vor opfattelse indregnet og målt i årsregnskabet i overensstemmelse med 

gældende regnskabslovgivning. 

 
3.10 Tilgodehavender 

Vi har i forbindelse med revisionen af foreningens tilgodehavender pr. 31. december 2019 gennemgået og så 

vidt muligt afstemt tilgodehavender til eksternt dokumentation. 

 

Ledelsen har i ledelsens regnskabserklæring oplyst, at tilgodehavender efter de foretagne reservationer til 

imødegåelse af tab ikke er behæftet med risiko for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Vi er 

enige i den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. 

 

Tilgodehavender er efter vor opfattelse indregnet og målt i årsregnskabet i overensstemmelse med gældende 

regnskabslovgivning. 

 

3.11 Gældsforpligtelser 

Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige kendte gældsposter er afstemt med 

oplysninger fra kreditorerne. 

 

Vi har endvidere gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb. 
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3.12 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter med videre 

Der er indhentet engagementsforespørgsel hos foreningens pengeinstitut til bekræftelse af mellemværender, 

pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2019. Foreningen har ikke gæld til pengeinstitut-

ter. 

 

I forbindelse med vor revision har vi indhentet oplysninger om sikkerhedsstillelser og pantsætninger fra ting-

lysningen. 

 

4 Lovpligtige oplysninger med videre 

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den er pålagt med hensyn til at oprette og 

føre bøger, fortegnelser og protokoller med videre. Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige 

områder overholder bogføringsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale. 

 

Som led i vores revision har vi gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol, hvilket ikke har givet anledning 

til væsentlige bemærkninger. 

 

 

5 Økonomisk kriminalitet 

Vi har i henhold til revisorloven pligt til at påse, om personer i ledelsen har begået betydelig økonomisk krimi-

nalitet, og under visse omstændigheder rapportere herom til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet). 

 

Vi er ikke under vor revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i ledelsen har begået økonomisk 

kriminalitet. 

 

6 Andre opgaver  

Vi har i dette regnskabsår leveret følgende øvrige ydelser til foreningen: 

 assistance med udarbejdelse af årsregnskabet, herunder rettelse af opstilling.  

 

Vi har vurderet at den assistance, vi har ydet med regnskabsudarbejdelse ikke medfører at vores uafhængighed 

er truet i en grad, så vi ikke kan erklære os om årsregnskabet. Uafhængighedstruslerne er minimeret ved, at 

der er adskillelse mellem revisionsteamet og den person, der har udført assistance med bogføringen, ligesom 

det er foreningens ledelse, der har truffet afgørelse om regnskabspraksis, værdiansættelser m.m. 

 

7 Øvrige forhold 

7.1 Skattemæssige forhold 

Den foretagne revision af årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser 

om revision og er således ikke tilrettelagt med det sigte at opgøre den eventuelle skattepligtige indkomst eller 

på at kontrollere, at alle poster er behandlet skattemæssigt korrekt. 
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SKAT´s fortolkning af de enkelte regnskabsposter kan være forskellige fra den fortolkning foreningen har an-

lagt. Derfor kan det ikke udelukkes, at der senere kan blive rejst spørgsmål om enkelte posters skattemæssige 

behandling. 

 

Vi har ikke under revisionen konstateret forhold, der efter vort skøn og fortolkninger af gældende skattelovgiv-

ning, giver anledning til fremhævelse af forhold om overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivning. 

 

7.2 Forhold der ikke er omfattet af revisionen 

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at revisionen ikke omfatter foreningens: 

 Forsikringsforhold  

 

Vi opfordrer dog ledelsen til at gennemgå disse forhold løbende, således at der sikres overensstemmelse mel-

lem foreningens udvikling og disse forhold. 

 

8 Erklæringer i forbindelse med revisionen 

8.1 Ledelsens regnskabserklæring 

Som led i revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra ledelsen om årsregnskabets fuldstæn-

dighed herunder, at det indeholder alle oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, nærtstående parter, 

retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. 

 

Ledelsen har endvidere erklæret, at alle fejl, som ledelsen er blevet forelagt, er korrigeret i årsregnskabet. Vi 

har påset, at korrektionerne er indarbejdet. 
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8.2 Revisors erklæringer 

Vi kan oplyse, at:  

 Vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og 

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

 

Roskilde,            /          - 2020 

 

Dansk Revision Roskilde 

Godkendt revisionsaktieselskab 

 

 

 

John Lorey Petersen – mne3328 

Partner, registreret revisor 

 

 

 

Bonet Ringvad – mne10922 

Registreret revisor 

 

 

 

 

Forevist bestyrelsen, den           /        - 2020 

 

 

John Farre  Allan Wiinholt  Steen Frobenius 

Formand  næstformand  kasserer 

 

 

   

 

 

Claus Lindorff  Kenneth Andersen Henrik Debel 

 

 


