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DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, CVR-NR. 60 80 42 14

PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2019

Som foreningens revisorer har vi udført revisionen af årsregnskabet for 2019, der udviser et resultat på
4.767 , samlede aktiver på 69.391  og en egenkapital pr. 31. december 2019 på 30.159

I forbindelse med afslutningen af revisionen skal vi redegøre for følgende:

1. Konklusion på den udførte revision
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
3. Den udførte finansielle revision, art og omfang
4. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision
5. Formalia
6. Assistance og rådgivning
7. Revisors uafhængighedserklæring mv.

1. Konklusion på den udførte revision

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019.

Godkender repræsentantskabet årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en
påtegning uden forbehold, omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, fremhævelse af
forhold eller andre rapporteringsforpligtelser. Af formelle årsager er vi dog forpligtede til, i vor
erklæring, at oplyse at budgettal og oplysning om "antal træer" ikke er omtattet af vor revision.

Særligt vedrørende Tips- og Lottomidler
Ifølge tilskudsbetingelser fra Tips- og Lottomidler er vi i tillæg til den almindelige finasielle revision
tillige forpligtede til at udføre forvaltningsrevision herunder at revidere regnskabet i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 - "Bekendtgørelse om økonomisk og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet". Vi skal ifølge disse særskilt oplyse
følgende:

1)  Hvilke revisionsarbejder der er udført og resultaterne heraf.
2) Væsentlige usikkerhedder, fejl eller mangler vedrørende organisationens bogholderi, regnskabsvæsen
eller interne kontroller.
3) Redegørelse om den udførte forvaltningsrevision.

Der er redegjort for de enkelte punkter i siderne herunder.

Vi skal særskilt oplyse at Tips- og Lottomidlerne efter vor opfattelse er anvendt i overensstemmelse
med de givne vilkår.
Vi skal særskilt oplyse at tilskudsgrundlaget efter vores opfattelse er opgjort i overensstemmelse med
de gældende regler.

2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-
sens vurdering af årsregnskabet.

Forretningsgange og interne kontroller

Til vor gennemgang af interne forretningsgange og kontroller har vi følgende særlige bemærkninger.

Vi har konstateret, at tidligere konstitueret direktørs alenefuldmagt til en bankkonto, ikke var
annulleret. Vi har ikke identificeret uregelmæssigheder i den anledning. Vi har gjort ledelsen
opmærksom på forholdet og anbefalet at skærpe procedurer omkring annullering af særlige
fuldmagtsforhold i forbindelse med ansættelsesophør.
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Vedrørende vor gennemgang af interne kontroller og forretningsgange henvises i øvrigt til afsnit herom
nedenfor.

Vi har i forbindelse med vor revision konstateret en række mindre fejl i bogholderiet. De identificerede
fejl er meddelt til bogholderiet og er alle blevet rettet.

Vi har ved vor revision konstateret, at der ikke er enighed om mellemværendet mellem foreningen og
Naturfrednings Fonden. Differencen udgør t.kr. 200. Beløbet anses ikke for væsentligt og demed er der
ikke korrigeret for en eventuel fejl. Vi anbefaler, at mellemværendets størrelse afklares. 

Vi har ved vor revision konstateret, at der er sket fejl i momsindberetningerne. Endvidere har det ikke
endnu været muligt at gennemføre en momssandsynliggørelse. Vi skønner, at en mulig fejl ikke vil have
væsentlig indflydelse på foreningens resultat og egenkapital. Vi anbefaler, at momsforhold hurtigst
muligt afklares og at der sikres indberetning af forventede korrektioner.

DN´s repræsentantskab har med budgettet for 2019 valgt at benævne resultatopgørelsens poster
anderledes end tidligere. I det omfang de enkelte poster er sammensat på anden vis end tidligere år, så
er tidligere års tal ikke korrigeret tilsvarende, således som det normalt vil være god regnskabsskik.
Forholdet er omtalt og begrundet under ledelsens regnskabsberetning og under "Regnskabspraksis". Vi
har ikke yderligere bemærkninger hertil.

3. Den udførte finansielle revision, art og omfang

Revisionens formål, udførelse, rapportering mv. fremgår af aftalebrevet af 22. januar 2020.

Ved planlægningen af vores revision har vi fastlagt en revisionsstrategi ud fra en vurdering af væsent-
lighed og risiko. Vores revision vil derfor hovedsageligt fokusere på regnskabselementer og områder i
årsregnskabet, hvor vi vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation for størst.

Den udførte finansielle revision og resultatet heraf er beskrevet i det følgende:

Beholdningseftersyn

Ved det uanmeldte beholdningseftersyn foretaget den 26. november 2019 konstaterede vi, at den
kontante kassebeholdning var i overensstemmelse med bogføringen korrigeret for ikke bogførte bilag,
samt at der var overensstemmelse mellem bogføringen af indestående i pengeinstitutter og kontoudtog
fra pengeinstituttet.

Indtægter

Vi har gennemgået forretningsgangene og de interne kontroller på området, herunder forretningsgange
omkring kontingenter og for udstedelse af kreditnotaer. Vi har ved vor revison foretaget en
sandsynliggørelse af medlemsbidrag i forhold til den registrerede medlemstilgang og medlemsafgang
m.m. 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Omkostninger

Vi har foretaget revision af omkostninger, herunder gennemgået forretningsgangene og de interne
kontroller på området. Vi har stikprøvevist efterset, at der sker korrekt bogføring, momsbehandling
samt attestation/godkendelse af bilag.

Bortset fra ovenstående bemærkning vedrørende moms, har vor revison ikke givet anledning til
bemærkninger.
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Likvide beholdninger

Vi har foretaget afstemning af foreningens likvide beholdninger til eksterne kontoudtog og
årsopgørelser fra pengeinstitut samt indhentet engagementsforespørgsel fra pengeinstitut.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Værdipapirer

Vi har foretaget en afstemning af foreningens beholdning af værdipapirer til årsopgørelser og andet
eksternt materiale fra pengeinstitut samt efterset, at værdiansættelsen er foretaget i
overensstemmelse med foreningens regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Anden gæld

Vi har revideret gældsforpligtelser og skyldige beløb og har i denne forbindelse påset, at alle
væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne.

For afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.

Bortset fra ovenstående bemærkning omkring moms har revisionen ikke givet anledning til
bemærkninger.

Forretningsgange og interne kontroller

Revisionen har omfattet en vurdering af, om foreningens rapporteringssystemer, forretningsgange og
interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes nøjagtige,
troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Vi har i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol på følgende områder:
 Uanmeldt beholdningseftersyn.
 Købs-, salgsområdet og lønninger.
 Kontingentindbetalinger mm.

Under vores revision af henholdsvis omkostnings- og indtægtsområdet har vi i lighed med tidligere år
konstateret, at foreningen har indført passende retningslinjer for forretningsgange og rutiner. I lighed
med tidligere år skal dog oplyses, at det er vanskeligt at indføre sikre kontroller for områderne gaver
og donationer. Den løbende ledelsesopfølgning er derfor væsentlig at fastholde for dette punkt. 

Vi har konstateret, at ajourføringsniveau og registreringssikkerhed ikke har været på samme niveau
som tidligere. Vi er derfor enige i ledelsens beslutning om at tilføre ressourcer til området.

It-revision

Vi har ved vor revision foretaget en almindelig gennemgang af foreningens it-sikkerhedsforhold. Disse
er isoleret til om der føres back-up og om der er indført almindelige adgangskontroller.

Idet foreningen er offentligt eksponeret vil vi, som tidligere oplyst for ledelsen, anbefale at der
foretages en egentlig it-sikkerheds gennemgang af foreningens systemer.

Resultat af revisionen

Vores revision af årsregnskabet har, ud over det foran anførte, ikke givet anledning til bemærkninger.
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Besvigelser

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.
Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af
formodede besvigelser.

Vi kan oplyse, at vi under revisionen af årsregnskabet ikke er stødt på forhold, der kunne indikere
besvigelser eller forsøg herpå. Besvigelser er betegnelsen for en bevidst handling udført af en eller
flere personer blandt den daglige ledelse, den overordnede ledelse, medarbejdere eller tredjeparter,
hvor vildledning for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel er involveret. Revisionen af årsregnskab-
et fokuserer alene på besvigelser, der fører til væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har således
ikke foretaget juridiske vurderinger af, hvorvidt besvigelser faktisk er forekommet.

Advokatbrev

Foreningens advokat har oplyst, at foreningen ikke er part i verserende sager, der i væsentlig grad vil
kunne påvirke årsregnskabet.

Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har foreningens ledelse over for os afgivet en skriftlig
bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsæt-
ninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt
reviderbare områder.

Den nye ferielov - generelt

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov betyder grundlæggende, at det
hidtidige feriesystem, der medførte en tidsmæssig forskydning mellem ferieoptjening og -afholdelse
erstattes af et feriesystem, hvor optjening og afholdelse sker med en højere grad af tidsmæssig
sammenhæng. 

Ledelsen har over for os oplyst at man er fuldt opmærksom på de nye regler, herunder den mulige
likviditetsmæssige betydning for foreningen.

EU-persondataforordningen - generelt

Fra den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i EU-
persondataforordningen skal herefter anvendes ved behandlingen af personoplysninger. 

Vi har drøftet med ledelsen, om der kunne være behov for en målrettet gennemgang af efterlevelsen af
EU-persondataforordningen med henblik på at sikre en passende og systematisk dokumentation for
efterlevelsen heraf.

Vi har på vores forespørgsel fået oplyst af ledelsen, at der ikke er behov herfor, idet ledelsen vurderer,
at der med de etablerede tiltag sker efterlevelse af forordningen på alle væsentlige punkter, hvilket vi
har taget til efterretning.

4. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision

Jf. ovenfor er vi grundet tilskudsreglerne for Tips- og Lotto, udover den finansielle revision, forpligtet
til at foretage forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Forvaltningsrevisionen og den juridisk-
kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet .De
omfatter en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt de
specifikke krav, der er fastsat af tilsynet. Derudover har vi udført juridisk-kritisk revision. Vores
kommentarer til forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er anført nedenfor.
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Vi har i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision ikke konstateret
dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale økonomiske
hensyn. Det er vores vurdering, at Danmarks Naturfredningsforening har tilrettelagt forretningsgange,
som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

4.1. Økonomistyring og intern økonomirapportering

Foreningens økonomistyring tager udgangspunkt i det udarbejdede budget forud for året. Budgettet er
udarbejdet med udgangspunkt i de realiserede indtægter og udgifter, korrigeret for ændringer i
foreningens forhold og afspejler forventningerne til aktiviteter og belægning. Budgettet udarbejdes
således, at dette er anvendeligt såvel for kortperiodisk styring som for opfølgning på særlige indtægts-
og forbrugskonti.

Igennem året udarbejdes interne periodebalancer med henblik på at sammenholde det realiserede
forløb med det planlagte og budgetterede forløb.

Det væsentligste formål med økonomistyringen er at have et sammenhængende budgetterings- og
opfølgningssystem. Der er efter vores opfattelse god sammenhæng mellem budgetteringen og den
løbende budgetkontrol, der baseres på de interne periodebalancer.

Vi vurderer samlet set, at foreningens økonomistyring er tilfredsstillende.

4.2. Sparsommelighed

Vi har som led i vores revision stikprøvevis vurderet, om foreningens dispositioner er i
overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til foreningens art og
størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. 

Ledelsen har generelt fokus på omkostninger, herunder muligheder for at købe billigere og mere
effektivt ind, under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet.

Vi har ikke fundet grundlag for at vurdere, at foreningen ikke har været sparsommelig.

4.3. Juridisk-kritisk revision
Vi har påset, at foreningen er registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen, herunder at der ikke er krav om
indberetning af reelle ejere.

I forbindelse med revision af personaleomkostninger har vi desuden kontrolleret, at de anvendte
lønninger er i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Vi har således ikke fundet forhold vi skal rapportere om.  

5. Formalia

Ledelsesansvar

Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der
efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde
erstatnings- eller strafansvar.

Pligt til at føre bøger mv.

Vi har under vores revision påset, at der er udarbejdet generalforsamlingsreferat, og at bestyrelsen har
underskrevet revisionsprotokollen.
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6. Assistance og rådgivning

Assistance og rådgivning

Ud over revision af årsregnskabet har vi udført følgende opgaver:
 Revision vedrørende ansøgning om momskompensation.
 Revison af tilskud fra Tips- og Lottomidlerne.
 Revision af tilskud fra Bladpuljen.
 Assistance med momsforhold, herunder især "forholdsmæssig moms" for perioden 2015-2018.

7. Revisors uafhængighedserklæring mv.

Undertegnede erklærer:

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbetingelser, og
at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

København, den 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Gregers Paulsen
Statsautoriseret revisor

København, den 13. marts 2020
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