Revisors erklæring
Krisecenter navn
Adresse
Post.nr. og by
Til Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Vi har efter aftale udført nedenstående arbejdshandlinger med henblik på at give Landsorganisation af
Kvindekrisecentre grundlag for vurdering [krisecenter navn] [fortsatte] medlemskab af Landsorganisation.
Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne er udelukkende udarbejdet med det
formål at hjælpe Dem med at vurdere om krisecenteret drives på ”non-profit” basis, og er opsummeret som
følger:
a) Vi har undersøgt at krisecenteret er stiftet og drives som selvejende institution, forening, fond eller
kommunalt tilbud, og er godkendt som sådan af Socialtilsynet.
b) Vi har undersøgt, at formuen ikke kan disponeres til stifter, ledelsen, medlemmer af bestyrelsen eller
disses nærtstående og at krisecenterets formue ved ophør i henhold til vedtægter eller på anden
måde ikke tilfalder stifter, ledelsen, medlemmer af bestyrelsen eller disses nærtstående, med mindre
formuen anvendes til almenvelgørende formål.
c) Vi har undersøgt at ingen medlemmer af ledelsen, bestyrelsen eller stifter har samhandel med - eller
på anden måde har økonomiske interesser i - krisecenteret ud over almindelig aflønning for
varetagelse af ledelsesfunktionerne.
d) Vi har undersøgt at krisecenteret ikke har forfalden gæld til det offentlige pr. dd.mm.åååå.
Vi har fundet følgende forhold:
a)
b)
c)
d)

Med hensyn til punkt a fandt vi, at
Med hensyn til punkt b fandt vi, at
Med hensyn til punkt c fandt vi, at
Med hensyn til punkt d fandt vi, at

Da ovennævnte handlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internationale
standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen
grad af sikkerhed om forhold, der ikke er omfattet af de aftalte arbejdshandlinger.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af regnskabet i
overensstemmelse med internationale standarder om revision eller review og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og
til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen
vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle [krisecenteret] som
helhed.
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