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Introduktion 
Til bestyrelsen i Kirke på vej Danmark 
Vi har revideret det af den daglige ledelse fremlagte udkast til årsregnskab for Kirke på vej Danmark 
for 2020, der udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har i tilknytning til revisio-
nen gennemlæst ledelsesberetningen. 

Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores aftalebrev 
af 18. januar 2021 og i bilag Ansvarsfordeling til denne rapportering.  

Revisionen af årsregnskabet for 2020 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Danmark. 

I denne rapportering har vi beskrevet væsentlige forhold, som efter vores vurdering er relevante for 
bestyrelsen. Vi gør opmærksom på afsnittet Formålet med rapporteringen, som forklarer formålet og 
begrænsningerne med rapporteringen samt begrænsninger i distribution af denne rapportering. 
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Opsummering 
 

Konklusion Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, forventer vi at kunne afgive en revisionspåteg-
ning på årsregnskabet uden forbehold eller fremhævelse af forhold samt en udtalelse om le-
delsesberetningen uden bemærkninger. 
 

Ikke-korrigerede fejlin-
formationer 

Vi har ikke i forbindelse med revisionen konstateret fejlinformation, som ikke er korrigeret i 
årsregnskabet.  

Mangler i intern kontrol-
ler 

Som følge af foreningens begrænsede organisation er der ikke etableret funktionsadskillelse, 
og der er alene prokura til foreningens bankkonto, hvilket forøger risikoen for tilsigtede eller 
utilsigtede fejl. Vi har ved stikprøve efterprøvet dokumentationen og er i forbindelse hermed 
ikke blevet opmærksom på forhold til rapportering. 
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Risikovurdering og observationer 
 

Betydelige risici Observationer 

1. Indregning af indtægter 

Besvigelsesrisiko relateret til for overvurdering af ind-
tægter 

Vores respons 

— Vi har stikprøvevist testet grundlaget for indregning af 
indtægter, herunder de underliggende aftaler for at mod-
tage midler fra Roskilde Stift, Strandkirkefællesskabet 
og Tryg-Fonden.  

Vores observationer 

— Vi har opnået tilstrækkelig revisionsbevis for indregnin-
gen af indtægterne og har ikke identificeret fejl. 

Størrelse Kompleksitet 
Risiko for be-
svigelser/fejl 

 
 

 
 

 
 

3. Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (foruddefineret 
betydelig risiko) 

Risiko relateret til uforudsigeligheden af en sådan til-
sidesættelse  

(Se side 7) 

Vores respons 

— Vi har forespurgt personer, der er involveret i regnskabs-
aflæggelsesprocessen, om upassende eller usædvanlig 
aktivitet ved afslutningsposteringer og andre regulerin-
ger, og vi har søgt efter svigagtige posteringer. 

— Vi har afstemt bank og løn til aftalegrundlag 

Vores observationer 

— Vi har ikke identificeret væsentlige usædvanlige trans-
aktioner. 

 

 

KPMG-risikovurdering 

Høj   Moderat   Lav      

Ovenfor har vi angivet de risikovurderinger, som vi anser for at være relevante for jeres regnskab og vores revision, 
og de betydelige risici og andre revisionsområder, der har påvirket vores tilrettelæggelse af revisionen. 

Vi har med ledelsen drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og de interne kontrolsystemer, som 
ledelsen har implementeret med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. 

H L M 

H M L 
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København, den 8. marts 2021 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jette Kjær Bach 
statsaut. revisor 

Bestyrelse: 
     
     
     
          
Carsten Larsen  Henrik Brønnum Verwohlt  Johan Linde 
formand     
     
     
     
          
Peter Tingleff  Nina Leinum Nørgaard   
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Påkrævet kommunikation til bestyrelsen 

Type  Svar 

Vores udkast til ledelsens regnskabser-
klæring  

Vi har ikke anmodet om specifikke udtalelser ud over dem, der 
sædvanligvis er medtaget i vores standardregnskabserklæring 
for regnskabsåret, der slutter 31. december 2020. 

Andre forhold, som kræver bestyrel-
sens opmærksomhed  

Bortset fra de forhold, som er omtalt på de foregående sider, 
er der ikke identificeret andre forhold under revisionen, som ef-
ter vores faglige vurdering er væsentlige for tilsynet med regn-
skabsaflæggelsen. 

Mangler i intern kontrol 
 

Vi har informeret ledelsen om alle mangler i den interne kontrol 
over regnskabsaflæggelsen, som efter vores vurdering er så 
væsentlige, at de kræver ledelsens opmærksomhed.  

Modifikation af revisors påtegning 
 

Ingen. 

Fremhævelse af forhold i revisors på-
tegning  

Ingen.  

Faktiske eller formodede besvigelser el-
ler manglende overholdelse af lovgiv-
ning og reguleringer  

Der blev ikke i forbindelse med revisionen identificeret faktiske 
eller formodede besvigelser eller manglende overholdelse af 
lovgivningen, som involverer ledelsen eller medarbejdere, som 
har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller hvor besvigel-
ser medfører væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Den 
daglige ledelse har oplyst, at den ikke har kendskab til konsta-
terede eller formodede besvigelser. 

Betydelige vanskeligheder 
 

Vi stødte ikke på betydelige vanskeligheder i forbindelse med 
revisionen. 

Uoverensstemmelser med ledelsen el-
ler begrænsninger i omfang  

Revisionsteamet havde ingen uoverensstemmelser med ledel-
sen, og ledelsen har ikke pålagt begrænsninger i omfanget af 
revisionen. 

Brud på uafhængighed 
 

Ingen forhold at rapportere. Revisionsteamet har overholdt re-
levante etiske krav vedrørende uafhængighed. 

Regnskabspraksis 
 

Vi har i forbindelse med revisionen løbende vurderet, om for-
eningens anvendte regnskabspraksis, regnskabsmæssige 
skøn og oplysninger i årsregnskabet er passende. Det er vores 
opfattelse, at disse generelt er passende. 

Betydelige forhold drøftet eller gen-
stand for korrespondance med ledelsen  

Bortset fra de forhold, som er omtalt på de foregående sider, 
er der ikke identificeret andre forhold under revisionen, som er 
blevet drøftet eller har været genstand for korrespondance 
med ledelsen.  

Bestyrelsens pligter 
 

Vi har påset, at der er udarbejdet en forretningsorden for be-
styrelsen, og at der føres forhandlingsprotokol for bestyrelses-
møder.  
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Ledelsens ansvar Udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med god regn-
skabsskik uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Give revisor adgang til alle oplysninger, der er relevante i for-
bindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, yderligere infor-
mation som revisor anmoder om samt ubegrænset adgang til 
personer i selskabet. 

Revisors ansvar –  
årsregnskabet 

Udtrykke en konklusion om årsregnskabet, som ledelsen har 
udarbejdet. Revisionen af årsregnskabet fritager ikke ledelsen 
og bestyrelsen for deres ansvar. 

Revisors ansvar –  
besvigelser 

Udforme og implementere passende handlinger med henblik 
på at identificere, vurdere og opnå tilstrækkeligt og egnet bevis 
vedrørende risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet 
som følge af besvigelser og på at reagere på passende vis på 
besvigelse eller formodede besvigelser, som identificeres i for-
bindelse med revisionen. 

Revisors ansvar –  
ledelsesberetningen 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores an-
svar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse over-
veje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
årsregnskabet eller viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetnin-
gen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-
skabsloven. 

Ansvarsfordeling 
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Formålet med rapporteringen 
 

Formålet med rapporteringen 
Denne rapportering er udarbejdet i forbindelse med vores revision af årsregnskabet for Kirke på vej 
Danmark, der udarbejdes efter god regnskabsskik og for regnskabsåret, der slutter pr. 31. december 
2020. Rapporteringen er baseret på de vilkår og betingelser, der er angivet i vores aftalebrev om 
revision. 

Rapporteringen er udarbejdet til bestyrelsen med henblik på at kommunikere forhold af interesse, 
som påkrævet af ISA'erne samt andre forhold, som vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med 
vores revision, som vi mener kan være af interesse, og ikke med henblik på andre formål.  

Rapporteringen opsummerer de væsentligste forhold, som vi identificerede i forbindelse med vores 
revision, men gentager ikke forhold, som vi tidligere har kommunikeret til jer. Vi gør især opmærksom 
på bilag A, som opsummerer jeres og vores ansvar.  

Ved at underskrive rapporteringen bekræfter bestyrelsen at have læst rapporteringens indhold, og 
at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. 

Denne rapportering er adskilt fra vores revisionspåtegning og udtrykker ikke en yderligere konklusion 
på årsregnskabet, ligesom den heller ikke udbygger eller udvider eller ændrer vores pligter og ansvar 
som revisor.  

Vi har ikke udformet eller udført handlinger, ud over dem der kræves af os som revisorer, med hen-
blik på at identificere eller kommunikere de forhold, som er dækket af denne rapportering. 

De rapporterede forhold er baseret på den viden, vi har opnået som jeres revisor. Vi har ikke verifi-
ceret nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger andet end i forbindelse med og 
i det omfang, det er påkrævet ved vores revision. 

 

Begrænsninger i distribution af denne rapportering 
Denne rapportering er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og forudsættes ikke anvendt af andre 
eller til andre formål. 
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