










Den uafhrengige revisors revisionspategning 

Herudover: 

-ldentificerer og vurderer vi risikoen for vresentlig fejlinformation i

arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og

udforer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt opnar

revisionsbevis, der er tilstrrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores

konklusion. Risikoen for ikke at opdage vresentlig fejlinformation forarsaget

af besvigelser er h0jere end ved vresentlig fejlinformation forarsaget af fejl,

idet besvigelser kan omfatte sammensvrergelser, dokumentfalsk, bevidste

udeladelser, vildledniug eller tilsidesrettelse af intern kontrol.

-Opnar vi forst/ielse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at

kunne udforme rev is ionshandl inger, der e r  passende efter

omstrendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af fondens interne kontrol.

-Tager vi stilling ti), om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er

passende samt om de regnskabsmressige skliln og tilknyttede oplysninger,

som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

-Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag

af det opnaede revisionsbevis er vresentlig usikkerhed forbundet med

begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til

at fortsrette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vresentlig usikkerhed,

ska! vi i vores revisionspategning g0re opmrerksom pa oplysninger herom i

arsregnskabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke er tilstrrekkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pa det

revisionsbevis, der er opnaet frem ti! datoen for vores revisionspategning.

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at fonden ikke

lrengere kan fortsrette driften.

-Tager vi stilling til den samlede prresentation, struktur og indhold af

arsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om arsregnskabet

afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sadan made,

at der gives et retvisende billede beraf.

Vi kommunikerer med den 0verste ledelse om blandt andet det planlagte 

omfang og den tidsmressige placering af revisionen samt betydelige 

revisionsmressige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

l ul'llel - 01n kddseshuetnin,..,en

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi 

udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at lrese 

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 

vresentligt inkonsistent med arsregnskabet eller vores viden opnaet ved 

revisionen eller pa anden made synes at indeholde vresentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder 

krrevede oplysninger i henhold til iirsregnskabsloven. 

Baseret pa det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 

arsregnskabslovens og fundatsens krav. Vi har ikke fundet vresentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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