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Translatørforeningen

REVISIONSPROTOKOLLAT

1. Indledning
Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede årsrapport for Translatørforeningen for 2021. Der
udarbejdes og opstilles efter bestemmelserne for klasse A jf. Årsregnskabsloven.
Vi har i tilknytning til revisionen læst ledelsesberetningen.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionens formål og omfang samt ansvaret
for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores aftalebrev dateret 9. juli 2021.
Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og forudsættes ikke anvendt
af andre eller til andre formål.
2. Konklusion på den udførte revision
Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i
revisionspåtegningen.
Såfremt årsrapporten godkendes af bestyrelsen i den foreliggende form, og der ikke under
bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige
oplysninger af betydning for denne, vil vi forsyne årsregnskabet med revisionspåtegning uden
modifikationer, fremhævelser m.v.
3. Kommentarer til revisionens udførelse og tilrettelæggelse
Vedrørende revisionens tilrettelæggelse og udførelse m.m. henvises til vores aftalebrev.
Revisionen af årsregnskabet har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster,
herunder en sammenholdelse med sidste års resultatopgørelse. Revisionen har været tilrettelagt
og udført i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Revisionen
skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Ved revisionen af balancens poster har vi ud fra en vurdering af posternes væsentlighed for
regnskabet og risikoen for fejl overbevist os om de i balancen indregnede aktivers og
forpligtelsers tilstedeværelse, tilhørsforhold til foreningen samt pålidelige indregning og
måling.
Som anført i vores revisionspåtegning har vi taget stilling til den af bestyrelsens valgte
regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Vi har vurderet den af bestyrelsens
anvendte regnskabspraksis og de udøvede skøn.
Strategien er at målrette revisionen mod risikofyldte områder. Vi har ikke identificeret
regnskabsposter og områder, hvortil der efter vor opfattelse knytter sig særlige risici for
væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Revisionen er udført med stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets og
ledelsesberetningens oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang
og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor.
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Vi har som led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og interne kontroller.
Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i foreningens administration, er det ikke muligt
at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Den interne kontrol
baseres derfor hovedsagelig på bestyrelsens overvågning og kontrol af driften, bogføringen og
regnskabsaflæggelsen. Manglende funktionsadskillelse og manglende tilstedeværelse af
dokumenterede interne kontroller, medfører alt andet lige en forøget risiko for fejl og mangler.
Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb, da foreningens bestyrelse
varetager kontrolfunktionen på køb over 3.000 kr.
4. Bekræftelse
Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift på revisionsprotokollatet, som en bekræftelse
på, at bestyrelsen har læst protokollatet, samt at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser
eller igangværende undersøgelser om formodede besvigelser.
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