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Presse o g Kornrnunikø:tion i Aalborg Sffi
Revisionsprotokollat til årsregnskab for zorT

Indledning

r Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for zorT for Presse og Kommunikation i Aal-
borg stift. Regnskabet udviser et overskud på DI(K 5.834 og en egenkapital på DKK 449.283.

z Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelse af årsrapport mv. samt revisions
udførelse og omfang i vores opdaterede tiltrædelsesprotokollat af eo. februar zor7, siderne g6 - 4r.
Revisionen er udført. i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resu ltat af den udførte rreuision

3 Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller
karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegrring uden forbehold, men med følgende e

oplysninger:

" Frernhæa els e øfforhold oedrørende reaisionen
Presse ag Kommunikation i Aalborg Stift har medtaget bud.gettal i driftsregnskabet- Disse bud-
g ettal har ikke uæret und.erlag t reuision. "

Budgettal

5 Presse og Kommunikation i Aalborg Stift har ved regnskabsudarbejdelse indarbejdet bud-
gettal for zor7. Budgettallene har ikke indgået i vores revision.

Rapportering øf, øtndre b etg delig e forhold
6 I henhold til revisionsstandarderne skal vi i det følgende redegøre for de forhold, der efter
vores opfattelse kræver særlige revisionsmæssige overvejelser.

M ang lende funktions adskillels e

Z Ledelsen har oplyst, at det som følge af foreningens størrelse ikke er muligt at implemente-
re funktionsadskillelse. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af
fejl, herunderfejl som følge afbesvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede. Det
er ledelsens opfattelse, at der trods de begrænsede kontrolmuligheder er etableret en forsvarlig or-
ganisation.

8 Vi har konstateret at medarbejdere i bogholderiet har enefirldmagter til foreningens bank-
konti. Der er ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Tildelingen af
enefirldmagter giver en efter vores opfattelse unødvendig risiko for bewigelser og vi vil anbefale
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ledelsen at ændre deres fuldmagtsforhold, således der anvendes z firldmagter i forening, alternativ

at beløb over en vis størrelse altid skal underskrives afflere per§oner i forening'

9 Vi har henholdt os til ledelsens vurdering og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vo-

res revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller be-

svigelser.

Andreforhold.

Resultatopgørelsen

10 Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikati-

oner, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en ræ}ike sti$røver, analyser

og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.

Balancen

11 Ved revisionen af foreningens balance er det påset, at aktiverne ejes afforeningen, at de er

til sted.e, og at de erværdiansatforsvarlig. Vi harpåset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviier

foreningen, er rigtigt udbrykt i regnskabet-

H enlæg g elser til fr emtidig e aktiuiteter

t2 Foreningen harilikeiregnskabsåret anvendttidligere års henlæggelse, således denvidere-

førte henlæggelse - uændret - udgør DKK 16z.oo0 pr. 31. december eor7.

Aalbor g Sffsauis - ouertag en kapital

13 presse og Kommunikation i Aalborg Stift har i reguskabsåret - i henhold til indgået aftale -
overtaget den resterende kapital på DKK 45o.6g6 fra Aalborg Stiftsavis. Stiftsavisen blev nedlagt

med udgangen af zo16.

L4 Den modtagne kapital skal - i henhold til indgået aftale - anvendes til løbend.e kommuni-

kationsopgaver i henhold til den til en hver tid gældende kommunikationsplan. Beløbene kan kun

overføres til godkendte projekler og kun efter godkendelse fra biskoppen i Aalborg Stift- Bes§rel-

sen har på denne baggruncl valgt, at opføre den modtagne kapital som en gældsforpligtelse (hen-

Iæggelse).

15 Det fremgår af overdragelsesaftalen, at den modtagne kapital skal indestå på særskilt

banl&onto. Det modtagne beløb indgår i Presse og Kommunikation i Aalborg Stifts løbende drifts-

konto. Vi anbefaler, at det modtagne beløb overføres til separat bankkonto'

Forhsndling sprotokoller og indhentede erklæring er

16 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af formand og kasserer. Vi

-.Lpttc 46



har endvidere indhentet engagementsoversigter fra banker.

17 Bestyrelsens forhandlingsprotokol er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispo-
sitioner, som er afusædvanlig art eller størrelse, ervedtaget afbestyrelsen, dels at beslubringerne
har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

r8 Det modtagne materiale har ilike afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regn-
skabet.

Afslutning

19 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi ledelsens (formand og kasserer) un-
derskrift på regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og firldstændigheden afsåvel
regnskabsmaterialet som øwige informationer, derkan have indvirkning på regnskabet.

20 Bes§T elsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 26. oktober 2or.7 er gen-
nemlæst med det formål at silce, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er
vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

21 Det modtagne materiale har ilike afdækket forhold, som ilike er behørigt medtaget i regn-
skabet.

Aalborg, den z. marts zorS
Pricewaterhous eCoopers
Statsautoriseret Revisionsparbrerselskab

Søren Korgaard-Mollerup
statsautoriseret revisor

Siderne 45 - 47 er behandlet på bes§,relsesmødet den z / g - zotg.
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