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Revision

¡f fl rsr¡nnorten for resnskabsåret 20 I 9

Som generalforsarnlingsvalgte revisorer for SAND, De Hjemløses Landsorganisation har

vi afsluttet

revisionen af den af ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2019.

Arsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

2019
kr.
-6.087

Arets nettoresultat

3326220

Aktiver i alt

kr.
-27.630

2.529.415

332.983 339.070

Egenkapital

l.

2018

Revisionens formå|, tilrcttclæggclsc og udførelse

Revisionen udføres i overensstemrnelse rned revisorloven og i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder.

Revisionen har i overenssternmelse rned god revisionsskik hovedsageligt omfattet de regnskabsposter
og de dele af foreningens registreringssystemer og forretningsgange, hvor risikoerr for væsentlige fejl
eller mangler er størst. Revisionen er udført ved stikprøver og analyser.

Vi har redegjort for revisionens formå|, tilrettelæggelse og udførelse i tiltrædelsesprotokollatet, side

I

- 7, hvortil der henvises.

Ved revisionen af årsrapporten har vi overbevist os orn, ât aktiverne er
gen, og at de er forsvarligt værdiansat.

til

stede, at de tilhører forenin-

Vi har endvidere overbevist os orn, at de gældsforpligtelser og

øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser mv., der os bekendt påhviler foreningen, er rnedtaget og forsvarligt værdiansat, salnt at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsrapporten.

Revisionen har herudover omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sarnmenlignirrg
med tidligere år.

Vi har endvidere

indhentet en ledelseserklæring

til

bekræftelse af en række oplysninger i¡rden for

særligt vanskeligt reviderbare områder, herunder eventualforpligtelser, retssager, satnt øvrige tegnskabsposter, hvoftil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.
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Vi har foretaget en helhedsvurdering af årsrapporten og herunder konstateret,
sesberetningen og noter mv. giver tilstrækkelig supplerendo information

at oplysningerne

i ledel-

til, at foreningens økonomi-

ske udvikling kan bedørnmes på grundlag af årsrapporten.

Rcvisionsstratcgi
Revisionen i årets løb har

til formål

at undersøge og vurdere, orn forerìingens rapporteringssystemer,

forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der

forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer sorn grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi.

Revisionsstrategien er fastlagt ud fra en systematisk infonnationsindsamling om foreningens interne

og eksterne fbrhold, hvilket blandt andet har omfattet drøftelser med foreningens lcdelse om følgende
forhold:

r
o
¡

Foreningens aktiviteter og den anvendte rcgnskabspraksis.
Foreningens må|, strategier og tilhørende forretningsrisici.
Foreningens interne kontrolsystem.

Forvaltningsrevision
Revisionsstrategien tager udgangspunkt i regnskabs- og revisionsinstruksen af 27 .januar
2014 fra Socialministeriet. Revisionsinstruksens $ 4 foreskriver, at revisionen udføres i overensstemmelse med standarderne god offentlig revisions.

Vi

påser således, at foreningens mid-

ler forvaltes betryggende og efter formålet samt effektivt og sparsommeligt.

Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevist vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen

til

institutionens ârt og

størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsomrnelig forvaltning af offentlige rnidler, herunder

hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet pâ en økonornisk hensigtsmæssig måde under hensyntagen

til pris, kvalitet og kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevist konstateret:

l.

at der aflønrres efter overenskomstmæssige satser

2.

at der ved større anskaffelser indhentes tilbud

3.

at det ved rejseaktivitet vurderes, hvorlcdes rejser gennemføres økonomisk fordelagtigt
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4.

at der ved store dispositioner udarbejdes beslutningsgrundlag med konsekvensanalyser

5. at der ikke disponeres irnod bestyrelsens udstukne retningslinjer
En hensigtsmæssig forvaltning af offentlige rnidler forudsætter endvidere en løbende vurdering

af

forholdet ¡nellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang (produktivitet) samt en vurdering af, om der opnås de fastsatte mål ved en rimelig ressourceanvendelse (effektivitet).
Foreningens sekretariatschef har på vores forespørgseloplyst, at foreningen ikke har implementeret
en struktureret fonn for løbende vurderinger af produktivitet og effektivitet, da foreningens aktiviteter

ikke umiddelbart er målbare i relation til produktivitet og effektivitet.

Vi

har ved vores undersøgelser af sparsornmelighed, produktivitet og effektivitet ikke fundet anled-

ning

til kritiske bemærkninger.

Risikovurdering

til

Baseret på ovennævnte revisionsstrategi samt drøftelser med ledelsen og vores kendskab
gens aktiviteter og forhold

forenin-

i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelse af revisionen

identificeret de områder, hvor der vurderes at være størst risiko for uhensigtsmæssig forvaltning, væsentlige fejl og usikkerheder i årsrapporten.

Revisionen er som følge heraf prirnært koncentreret om følgende væsentlige regnskabsposter og områder, der bl,a. indeholder elementer af skøn ved indregning og måling i årsrapporten:
Forretningsgnnge og
Rcgnsknbsposter

o
r

llevillinger
Pro.icktomkostninger.

Speclflkko rlslkoområdcr
a

LJdarbcjdclsc
skaber

af projcktrcgn-

lntcrne kontroller

¡
r

Godkendelsesprocedurer

Administration

af

projckt.

regnskaber

På øvrige regnskabsposter og områder er risikoen

for fejl i årsrapporten vurderet som normal, og revi-

sionens omfang har som følge deraf været mindre.

2,

Særlige forhold

Der er i 2019 ingen særlige forhold at berette om

3.

Drøftelscr med ledelsen om risikoen for besvigelser

Vi har drøftet risikoen for besvigolsor i foreningen og de interne kontroller rned ledelsen. Ledelsen har
i den forbindelse oplyst, at de ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller fonnodninger om besvigelser, ligesorn der ikke vt¡rderes ât være særlig risiko for væsentlige

fejl i

årsrapport som følge af regnskabsrnanipulation eller misbrug af foreningens aktiver.

foreningens

Vi skal i

den

Side
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under vores revision har konstateret

fejl i årsrapporten som følge af

besvigelser.

4.

Revision af forretningsgflngc og interne kontrollcr

Prokuraforhold:

I forbindelse med gennemgang af foreningens prokuraforhold

har

vi konstateret, at ingen har enepro-

kura hovedkonti, hvor der altid skal disponeres som 2 i forening. Det er vores opfattelse, at foreningens prokuraforhold er betryggende.

Forretningsgange:

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om foreningens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungere forsvarligt. Forrnålet hermed er at påse, om der forefìndes

korrekte, troværdige og rettidige bogholcleriregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Vi har drøftet foreningens forretningsgange og interne kontroller med ledelsen, herunder særligt inden
for følgende

o
o
Vi

ri sikofy ldte om råder:

Bevillinger
Projektomkostninger

har korrstateret, at der ikke foreligger skriftlige forretningsgarrgen hvorfor foreningerrs adrninistrati-

on styres igennem ufonnelle arbejdsgange.

Vi er bekerrdt

med, at det ikke er rnuligt at opbygge en organisation, hvor funktionsadskillelse og

dermed en effektiv intern kontrol kan iværksættes som følge af et flltalligt personale
administration, Dette stiller således skærpede krav

til

i

foreningens

løbende ledelseskontrol, hvor ledelsen bør føre

tilsyn med foreningens bogføring og interne rapporter mv..

Vi har igen i år konstateret,

at godkendelsesprocedurerne har fungeret efter hensigten via afdelingsko-

der.

Vi har konstateret

at tidsfrister for aflevering af projektregnskaber ikke altid er overholdt.

ledelsen at indføre tiltag således at disse tidsfrister fremadrettet

Vi anbefaler

vil blive overholdt. Vi gør opmærksom

på at der er risiko for krav om tilbagebetaling af midler ved nranglende/for sen aflevering af projektregrtskaber.

SAND. De l-liernløses

5.
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Konklusion pfr den udførte revision

Revisionen har ikke givet os anledning

til at fremføre kritiske

bemærkninger af betydrting for vor

vurdering af årsrapportert, ud over de i afsnit 2,3 og4 nævnte forhold.

Såfremt direktionen og bestyrelsen godkender årsrapporten

i

dens nuværencle form,

vil vi

fbrsyne

denne rned følgende rev isionspåtegning:

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for SAND - De hjemløses landsorganisation for regnskabsåret
l. januar - 3t. decembcr 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder a¡rvendt regnskabspraksis. Ärsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, paspr.3l. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsâret l. januar - 31. december 2019 i overensstem¡nelse med årsregnskabsloven.

siver og finansielle stilling

Grundlng for konklusion
Vi har udført vores revisiorr i overerrsstemmelse med internationale standarder om revisiort og
de ydelligere krav, der er gældende i Da¡rmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsrrit "Revisors ansvar for revisiotten af årsregnskabet". Vi er uaflrængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesorn vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det
er vores opfattelse, at dct opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet sorn grundlag for
vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnsknbct
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overenssternmelse rned årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret fi¡r den interne

kontrol, som ledelsen ânser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fe.jlinformatio¡r, uarrset orn derrne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabct cr ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningerrs evne til at
fbrtsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, rnedrnindre ledelsen enten har til hensigt at likvidele foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette,

Rcvisors nnsvar for revisionen nf årsregnskabet
Vores rnål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet sotn helhed er uden væsentlig fejlinfonnation, uarrset om derr¡re skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning rned en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, tnen er ikke
en garanti for, at en revision, der udføres i overensste¡nmelse med internationale stândarder
orrr revision og de yderligere krav, der er gældcnde i Danmark, altid vil afdække væsentlig
fejlinforrnatiorr, rrår sådan findes. Fejlinforrnationer kan opstå sorn følge af besvigelser cller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det rned rirnelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller sarnlet har indflydelse pli de økononriske beslutninger, som rcgnskabsbrugerne træffer på
grundlag af' årsregnskabet.

S^ND, Dc Hicmløscs Landsorganisation
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Som led i en revisiorr, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. I{erudover:
a

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforrnation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusiorr. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan ornfatte sarnmensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

a

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisio¡ren for at kunne udfor¡ne revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion orn effektiviteten af forenirrgerrs irrterne kontrol.

a

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, sorn er anvendt af ledclsen, er passende,
sarnt orn de regnskabsnræssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

a

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af'regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet rnecl begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evrìe til at fortsætte driften. I-lvis vi konkluderer,
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, rnodificere vorcs konklusiorr. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frerntidige begivenheder eller forhold kan dog rnedføre, at forening ikke længere kan foftsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningenìe, sarnt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kornrnunikerer

med den øverste ledelse orn blarrdt andet det planlagte ornfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, sorn vi identificerer under revisionen.

Udtnlclsc om letlclscsberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet ornfatter ikke ledelsesberetrrirrgerr, og vi udtrykker ingen
fornr for konklusio¡r ¡ned sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytrì¡ng til vores revision af årsregnskabet er det vores arìsvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overvejeo o¡n ledelsesberetningerr er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden rnåde synes at indeholde væsentlig fejlinforrnation.
Vores ansvar er derudovcr at ovcrvcjc, om lcclclsesbcretningert indeholder krævcde oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregrrskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforrnation i ledelsesberetningen.

6.

Kommentarer til årcrapporten

Bevillinger:

Vi har påset,

at de modtagne bevillinger er i overensstemmelse med bevillingsskrivelser samt at disse

er korrekt periodiseret i årsrapporten.

Projektrelaterede om kostn

Vi

i

n

ger:

har påset projektrelaterede omkostningers tilhørsforhold

til

bevillingsskrivelserne og foretaget en

gennemgang af de af foreningen udarbejdede projektregnskaber. De afholdte omkostninger er revide-

ret i overensstemmelse med kravene fra bevillingsyder. Vi har derudover gennemgået projektomkostninger for korrekt periodisering.

7,

Øvrige forhold

Skatteforhold
Forcningen er ikke skattepligtig.

Bogføring og opbevaring af bilagsmateriale
På vor forespørgsel har foreningens sekretariatschef bekræftet at forerringen opfulder bogføringsloverrs

krav, herunder krav vedrørerrde opbevaring af bilags- og systemdokumentation. Foreningerrs bogholder foretager løbende en sikkerhedskopi af bogholderiet, der opbevares betryggende. Baseret på den
udførte revision er det vor vurdering, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

Letlclscns regnskubserklæri ng sam t ikke-korrigeredc fcj I i årsrnpportcn
Ledelsen lrar over for os afgivet en sædvanlig skriftlig regnskabserklæring om årsrapporten

I henhold til danske revisiorrsstandarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vor revision, som ikke er korrigeret i forbindelse rned regnskabsaflæggelsen.

Det er efter vor opfattelse ikke usædvarrligt, at der opstår administrative og bogføringsmæssige fejl i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen, sorn ikke rettes da de vurderes ikke åt være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen og for det billede af foreningens virksomhed årsrapporten skal give.

Vi kan

på baggrund af vor revision korrstatere, at alle ikke-korrigerecle fejl er uvæscntlige fejl.
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Øvrlge arbeJdcr
Ud over den lovpligtige rcvision har vi foroståot med udarbojdolso af:

o
o
o

Opstilling af årsrapporten.
Diverso rcgnskabsmæssig æsistanoo iforbindolso mod rcgnskabsafslutningen.

Vi har afgivct crklæringer

på diverse pojeküegnskaber,
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8.

til årsrannorten 2019

Erklæring

Under henvisning

til

Erhvervs- og selskabsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers

virksomhed skal vi herefter erklære:

o
o

at

vi opfrlder de i lovgivningen anførte habilitetsregler, og

at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger,
skabets rigtighed.

vi har anmodet om til bekræftelse af regn-

København, den 9. marts 2020
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