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1. Indledning
Vi har revideret den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport for Sundby Sejlforening for 2020. Årsrapporten udviser
et resultat på kr. 37.244 og en egenkapital på kr. 3.512.363.

Årsrapporten og de i afsnit 3 og 4 anførte kommentarer samt øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør
efter vores opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsrapporten.

2. Hovedkonklusion på den udførte revision:
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge

94 – 102, om ansvarsfordeling og revisionens formål, omfang samt udførelse mv.

Såfremt årsrapporten godkendes i sin nuværende form, vil årsrapporten blive forsynet med nedenstående
påtegning.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Sundby Sejlforening
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet for Sundby Sejlforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægternes
regnskabsbestemmelser, tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune,
folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet
”grundlag for konklusion med forbehold” giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i
overensstemmelse med vedtægterne regnskabsbestemmelser, tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i
Københavns Kommune, folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion med forbehold
Foreningens bygning er opført på lejet grund, hvor den nuværende lejeaftale med Københavns kommune er uopsigelig indtil
1. januar 2019. I forbindelse med vores revision har vi ikke kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at lejemålet
forlænges som hidtil, idet bestyrelsens dialog med Københavns kommune om en ny uopsigelighedsperiode ikke er
færdigforhandlet. Vi kan som følge heraf ikke vurdere værdien af foreningens bygning med en regnskabsmæssig værdi på
t.kr 4.250, hvorfor vi tager forbehold for værdiansættelsen af denne post i årsregnskabet.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 samt revisionsinstruks for godkendte frivillige
folkeoplysende foreninger, der modtager kr. 500.000 og derover i tilskud, fra Københavns Kommune. Vores ansvar ifølge
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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 med forbehold.
Fremhævelser af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på note 18 i årsregnskabet, som beskriver foreningens eventualforpligtelser. Vores
konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at lukke 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, samt god offentlig revisionsskik udført på grundlag
af bestemmelserne i kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011, samt revisionsinstruks for godkendte
frivillige folkeoplysende foreninger, der modtager kr. 500.000 og derover i tilskud, fra Københavns Kommune, 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 yderligere krav, der
er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik udført på grundlag af bestemmelserne i kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011, samt revisionsinstruks for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, der
modtager kr. 500.000 og derover i tilskud, fra Københavns Kommune, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under 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 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.
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Fremhævelser vedrørende forståelse af revisionen
Sundby Sejlforening har i overensstemmelse med modelregnskab for modtagere af medlems- og lokaletilskud fra
Københavns Kommune som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen pr.
31. august 2020 godkendte resultatbudget for 2020 samt resultatbudget for 2021. Disse sammenligningstal har, som det
også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

•

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
selskabets interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om bestyrelsens 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.

•

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 bestyrelsen 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.
Udtalelse om bestyrelsens beretning
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretning.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om bestyrelsens beretning.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsens beretning og i den forbindelse
overveje, om bestyrelsens beretning er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
bestyrelsens beretning.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de foreninger, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at
udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi
med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
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overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

2.1 Begrundelse for forbehold i revisionspåtegningen
Som følge af at vi ikke har kunnet opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for bygningernes regnskabsmæssige

Foreningens bygning er opført på lejet grund, hvor den nuværende lejeaftale med Københavns kommune var
uopsigelig ind til 1. januar 2019. Bestyrelsen har på forespørgsel oplyst, at den er i dialog med Københavns
kommune om en ny uopsigelighedsperiode for lejemålet, men at dialogen endnu ikke har udmøntet sig i en ny
aftale. Jf. lejeaftalen kan lejemålet herefter gensidigt opsiges med 6 måneders varsel. Vi kan som følge heraf ikke
vurdere værdien af foreningens bygning.

Vi skal anbefale, at der snarest opnås enighed med Københavns kommune for en forlængelse af
uopsigelighedsperioden.

2.2 Begrundelse for fremhævelser i revisionspåtegningen
Vi har i årsrapporten fortaget en fremhævelse i vores revisionspåtegning vedrørende henvisning til note 18 i
årsregnskabet hvor den eventuelle forpligtelse der er til nedrivning m.v. ved lejemålets ophør er beskrevet.

3. Særlige forhold af væsentlig betydning for årsrapporten
På baggrund af vores revision af årsrapporten vil vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for
bestyrelsens vurdering af årsrapporten:

3.2 Funktionsadskillelse
Vi har som led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og forretningsgange indenfor
væsentlige funktioner i økonomifunktionen, hvortil vi kan konkludere, at der generelt er foretaget en
hensigtsmæssig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner.
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Foreningens økonomifunktion og lønadministration er outsourcet til serviceleverandører. Serviceleverandørerne
foretager henholdsvis bogføring og lønadministration. Det er foreningens bestyrelse og økonomiudvalg som har
den disponerende og kontrollerende funktion.

Foreningen har dog et begrænset antal medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at
etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Bestyrelsen er bekendt med, at dette
medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive
uopdagede. Bestyrelsen har oplyst, at de kompenserer herfor gennem løbende overvågning af foreningens
aktiviteter og gennemgang af foreningens økonomirapportering. Vi henleder opmærksomheden på afsnit 4.4.3.

konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser. Vores bemærkninger skal ses som en
indskærpelse af, at funktionsadskillelse er et væsentligt led i foreningens interne kontrol.

4. Redegørelse for den udførte revision med kommentarer og supplerende specifikationer
Revisionen er foretaget på baggrund af den udarbejdede revisionsstrategi. Revisionsstrategien er baseret på en
konkret vurdering af væsentlighed og risiko bl.a. på baggrund af vores drøftelser med foreningens forretningsfører
og bestyrelse og vores kendskab til foreningens aktiviteter.

Om vores revision af årsrapporten vil vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold:

4.1 Resultatopgørelsen
Vi har stikprøvevist revideret indtægter og omkostninger for korrekt bogføring og periodisering, hvilket ikke har
givet anledning til bemærkninger.

4.2 Balancen
I overensstemmelse med god revisionsskik har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til
foreningen, deres tilstedeværelse og forsvarlige værdiansættelse, samt at de er korrekt udtrykt i årsrapporten.

Vi har ligeledes kontrolleret, at de gældsposter og forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er korrekt
udtrykt i årsrapporten.

4.3 Kommentarer til enkelte poster
4.3.1 Materielle anlægsaktiver
Foreningens klubhus er indregnet til markedsværdien, på baggrund af udført valuar vurdering i 2014.
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Markedsværdien er beregnet under forudsætning af at lejemålet forlænges i 2021, ligesom der ikke i regnskabet
er foretaget reservationer til denne nedrivningsforpligtelse, hvilket beror på bestyrelsens forventning om, at den
ikke bliver aktuel, idet det forventes at lejemålet forlænges i 2021. Vi kan ikke vurdere hvorvidt lejemålet
forlænges.

4.3.2 Tilgodehavende kontingenter
Tilgodehavende kontingenter er opgjort til t.kr. 12 efter nedskrivning med kr. 0. Den foretagne nedskrivning til tab
er baseret på en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende kontingenter.

4.3.3 Likvide beholdninger

I forbindelse med revisionen er vi blevet gjort bekendt med at Havnechef Erik Schmidt, Bestyrelsesmedlem
Michael Svensson samt bestyrelsesformand Claus Brask Thomsen har alene fuldmagt til foreningens bankkonto i
Danske Bank.

Vi anbefaler generelt altid, at der skal være to personer til at disponere i forening, men det er fra bestyrelsens side
vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at ovennævnte personer kan disponere alene.

Til sikring af foreningens likvider anbefaler vi derfor, at bestyrelsen regelmæssigt gennemgår kontoudtog for de
likvide beholdninger. En sådan gennemgang kan delvis kompensere for de manglende interne
kontroller/funktionsadskillelse. Endelig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for fejl og besvigelser,
men at en sådan risiko er påvirket af omfanget af bestyrelsens kontrol.

Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er et udtryk for, at vi under vores revision har konstateret
konkrete forhold, der kunne indikere fejl eller besvigelser. Vores bemærkninger skal ses som en indskærpelse af,
at funktionsadskillelse er et væsentligt led i den interne kontrol.

4.4 Eventualforpligtelser
Under vores revision er vi ikke blevet bekendt med eventualforpligtelser eller andre forpligtelser bortset fra de i
årsrapporten nævnte.
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5. Revisionsberetning vedrørende modtagne tilskud
Revisionen er foretaget på baggrund af den udarbejdede revisionsstrategi. Revisionsstrategien er baseret på en
konkret vurdering af væsentlighed og risiko bl.a. på baggrund af vores drøftelser med selskabets administrative
ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter.

Revisionen er tilrettelagt med henblik på at afdække, om de etablerede forretningsgange og interne kontroller
understøtter de foretagne dispositioner, som er omfattet af de offentlige tilskud og om foreningen ved
forvaltningen af offentlige midler og driften af foreningen har udvist skyldige økonomiske hensyn. Det er ikke
revisionens formål at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører ændrede helhedsvurderinger af

Revisionen er tilrettelagt med henblik på at opfylde god offentlig revisionsskik som fastlagt i §42 i lov om
kommunernes styrelse samt revisionsinstruks for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, der modtager
kr. 500.000 og derover i tilskud, fra Københavns Kommune. Revisionen omfatter en stillingtagen til rimeligheden
i foreningens kontrolmiljø ud fra foreningens størrelse og administrative struktur, og omfatter derfor kun egentlige
test af interne kontroller i det omfang, at interne kontroller er etableret, og hvor vi har fundet det hensigtsmæssigt
og nødvendigt.

Om vores revision af de offentlige tilskud vil vi redegøre for følgende forhold:
5.1 Kommentarer til revisionen af det offentlige tilskud
Vores revision af årsregnskabet er blandt andet gennemført med henblik på en vurdering af, hvorvidt
årsregnskabet opfylder tilskudsbetingelserne og de generelle vilkår for foreninger der modtager medlemstilskud
og eller lokaletilskud fra Københavns Kommune.

Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, som indikerer, at bestyrelsen ikke udviser den fornødne
sparsommelighed.

6. IT-anvendelsen
Foreningens IT anvendelse har ikke været genstand for særskilt revision, idet foreningens IT anvendelse er
vurderet uvæsentlig for revisionen.
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7. Forsikringer
Foreningens forsikringsforhold omfattes som udgangspunkt ikke af vores revision. Vi har dog konstateret, at der er
tegnet forsikringer, og at forfaldne præmier er betalt.

8. Bestyrelsens pligter, indhentede erklæringer, ikke-korrigerede fejl og besvigelser mv.
Som led i revisionen har vi indhentet "erklæring til årsrapport" underskrevet af bestyrelsen.

Endelig har vi i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen påset, at lovgivningen om bogføring og
opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

fundet uvæsentlige både enkeltvis og samlet for årsregnskabet som helhed. Alle konstaterede fejl er rettet i
årsregnskabet.

Bestyrelsen har bekræftet, at der ikke indtil underskrivelse af årsrapporten er afdækket besvigelser eller
formodning om besvigelser mod foreningen. Bestyrelsen bekræfter ved underskrift af nærværende
revisionsprotokollat, at denne heller ikke er bekendt med besvigelser eller mistanke herom mod foreningen. Vi
skal bemærke, at vi under vores revision ikke har afdækket forhold, der indikerer besvigelser.

9. Rådgivningsopgaver og anden assistance
Efter sidste regnskabsafslutning den 20. februar 2020 og frem til den 18. februar 2021 har vi udført følgende
opgaver:

Ydet regnskabsmæssig assistance i forbindelse med foreningens bogføring, samt opstilling og udarbejdelse af
årsrapport.

Vi har endvidere udarbejdet erklæringer til Københavns Kommune i forbindelse med foreningens ansøgning om
lokaletilskud og medlemstilskud.
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Overfor bestyrelsen skal vi som revisorer redegøre for ikke-korrigerede fejl som foreningens økonomiudvalg har

side 111

10. Oplysninger
I henhold til revisionsinstruks for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, der modtager kr. 500.000 og
derover i tilskud, fra Københavns Kommune, skal vi hermed oplyse,

at

vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser,

at

vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Søborg, den 18. februar 2021

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Flemming Andreasen

Martin Hansen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

Bestyrelsen har gjort sig bekendt med siderne 103 - 111 på bestyrelsesmøde den 18/2 2021

_
Claus Brask Thomsen

__________________
Tom Høst

Jesper Lorents

Formand

____________________
Michael Svensson

Per Østergaard

_
Helle Schougaard Wriedt

Torben Ryttergaard Nielsen

_
Mads Kjems Dyring

___________________
Claus Nygaard
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