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Indledning
1
Vi har afsluttet revisionen af å r sregnskabet for regnskabså r et 1. januar - 31. december 2013.
Regnskabet udviser et resultat af selskabets aktiviteter på DKK 6.689 i overskud og en egenkapital
på DKK 41.740.529

Konklusion

på den

udførte

revision

2
Den udfø r te revision har ikke givet anledning til bemæ r kninger af en så d an væ s entlighed
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspå t egning på regnskabet.
3
Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udfø r te forvaltningsrevision ikke har
konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige ø k onomiske hensyn ved forvaltningen.
4
Såfremt å r srapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse af å r srapporten fremkommer yderligere, væ s entlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspå t egning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Særlige

forhold

Funktionsadskillelse
5
Vi har konstateret, at der er funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, idet
funktionen varetages af andre personer end dem som varetager bogfø r ingen. Det er ledelsens opfattelse, at der generelt er etableret en forsvarlig organisation.
6
Vi har henholdt os til ledelsens vurdering og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedevæ r elsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.
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for den udførte
7

revision med

kommentarer

Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegø r e for følgende forhold.

Resultatopgørelsen
8
Resultatopgø r elsens enkelte poster er gennemgå e t og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en ræ k ke stikprø v er,
analyser
og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.
9
Derudover har vi vurderet om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæ g gelsen, er
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgå e de aftaler og
sæ d vanlig praksis (juridisk-kritisk kontrol).
10
Endvidere har vi foretaget ø k onomisk kritisk revision, hvor formålet er at vurdere, om administration og medarbejdere anvender de tildelte midler på en ø k onomisk hensigtsmæ s sig må d e
(forvaltningsrevision).

Balancen
Ved revisionen af selskabets balance er det på s et, at aktiverne ejes af institutionen, at de er
til stede, og at de er væ r diansat forsvarligt. Vi har på s et, at de forpligtelser, der os bekendt på h viler
institutionen, er rigtigt udtry kt i regnskabet.

og løbende

revisionsbesøg

12

Vi har foretaget samlingsrevision i henhold til § 10 i bekendtgø r else nr. 461 af 24. april
om museer m.v. Vi har dels konstateret tilstedevæ r elsen af registrerede museumsgenstande
og dels konstateret, at tilfældigt udvalgte museumsgenstande var registreret.
13
Vi har foretaget revisionsbesø g ved Kunstens administration den 16. december
forbindelse med besø g et har vi undersø g t forretningsgangene omkring kassefunktionen, bogføring og
ø k onomistyring. Revisionen har ikke givet anledning til bemæ r kninger.

Lovpligtige fortegnelser,

specialopgørelser

14
Vi har revideret og på t egnet indberetningsskema til Kulturarvsstyrelsen den 6. marts 2013.
Den udfø r te revision har ikke givet anledning til bemæ r kninger.
15
I overensstemmelse med kravene i
om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

har vi på s et, at lovgivningen

15

Afslutning
16

I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at
at

vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhæ n gighed
vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Aalborg, den 6.marts 2014
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Marianne Fog Jø r gensen
statsautoriseret revisor
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