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1. Indledning

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for Copenhagen FinTech.

Regnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:
2019
t.kr.

2018
t.kr.

Årets resultat, overskud 1.585 2.944
Aktiver 10.225 12.324
Egenkapital 6.174 4.589

2. Bemærkninger og anbefalinger

Vi har følgende bemærkninger og anbefalinger:

Foreningens bogføring varetages i Finansforbundet. Vi skal bemærke, at der ikke er etableret funktionsadskil-
lelse mellem kasse- og bogholderifunktionen. Forholdet medfører en kontrolmæssig svaghed, og det er derfor

ikke er muligt at få en effektiv intern kontrol på området, hvilket øger risikoen for tilsigtede og utilsigtede fejl.
Dette medfører at bestyrelsen har et forøget ansvar for tilsyn. Betalinger godkendes dog af to i forening,

således at ingen har adgang til betalinger alene.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der indikerer tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler og

uregelmæssigheder som følge af den manglende funktionsadskillelse.

3. Revision af årsregnskabet for 2019

Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskabet for 2019, og såfremt bestyrelsen godkender
årsregnskabet i dets nuværende form, vil vi forsyne dette med en påtegning uden modifikation af konklusio-
nen eller fremhævelse af forhold.

Vi har i årets løb stikprøvevis gennemgået bogføringen, bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange in-

den for de regnskabsmæssige områder. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle it-kontrol-
ler. Ved vores gennemgang har vi ikke konstateret mangler af betydning for aflæggelsen af årsregnskabet. Vi

har gennemlæst bestyrelsens referater for 2019.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi fra foreningens formand og kasserer indhentet bekræf-

telse af årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætning, garantistillelser, retssager, be-
givenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder, herunder eventualforpligtelser.

Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende

undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl
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i årsregnskabet som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærvæ-

rende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede be-
svigelser, der påvirker foreningen.

Ledelsesberetning

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til god regnskabsskik gennemlæst

ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af års-
regnskabet.

4. Lovpligtige erklæringer samt revisionens formål og udførelse

Revisionens formål, udførelse og omfang samt ledelsens og revisors ansvar

Formål
Revisionens formål er i henhold til lovgivningen at undersøge, om foreningens årsregnskab er aflagt i over-

ensstemmelse med lovgrundlaget og foreningens vedtægter. Under revisionen vil vi påse, at almindeligt an-
erkendt regnskabspraksis er fulgt, således at årsregnskabet giver regnskabslæseren et retvisende billede af

foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Vi er af Copenhagen FinTech blevet
udpeget som revisor på bestyrelsesmødet den 25. november 2019, og vi har accepteret valget.
For revisionen som helhed gælder, at vi under revisionsarbejdet i rimeligt omfang er opmærksomme på for-

hold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder, og som er af betydning for regnskabsbru-
gerne. Fejl i årsregnskabet, der er en følge af besvigelser og uregelmæssigheder, vil dog ikke nødvendigvis

blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Hvis vi kon-
staterer forhold, der giver formodning herom, vil vi efter nærmere aftale med foreningens ledelse foretage

yderligere undersøgelser med henblik på at få afkræftet eller bekræftet formodningens rigtighed.

Udførelse og omfang

Revisionen udføres dels i årets løb, dels i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. Revisionen i årets
løb er et led i revisionen af årsregnskabet og kan ikke betragtes som et afsluttet arbejde i sig selv. Først når

årsregnskabet er revideret og forsynet med vores revisionspåtegning, kan revisionen betragtes som afsluttet.

Efter afslutningen af revisionen skriver vi et revisionsprotokollat til årsregnskabet. Herudover vil vi i årets løb
foretage indførsel i revisionsprotokollen i det omfang, vi anser dette for påkrævet.

Inden afslutningen af revisionen af årsregnskabet vil vi i overensstemmelse med god revisionsskik anmode
ledelsen om at underskrive en erklæring til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed.
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Revisionsarbejdet for det enkelte år udføres ved stikprøver og omfatter således ikke en gennemgang af alle

forretningsgange inden for det regnskabsmæssige område og ikke en gennemgang af alle årets transaktioner
og bilag. Muligheden for at hindre eventuelle fejl og uregelmæssigheder beror derfor først og fremmest på,

om der ved tilrettelæggelsen af de administrative systemer er sikret en god intern kontrol.

Den stikprøvevise revision i årets løb vil blandt andet omfatte en gennemgang af udvalgte forretningsgange,
herunder it-området og registreringer med henblik på at konstatere, om foreningens retningslinjer for de
benyttede registreringssystemer følges, samt om de af foreningen fastlagte forretningsgange overholdes. I

tilslutning hertil vil vi foretage en vurdering af, om de anvendte registreringssystemer og forretningsgange
skønnes at være hensigtsmæssige og forsvarlige i kontrolmæssig henseende, herunder tilstrækkelige til at

sikre, at alle transaktioner kommer rigtigt til udtryk i årsregnskabet. Det er en betingelse, at vi har ubegrænset
adgang til enhver form for registrering, dokumentation, og anden udbedt information i forbindelse med revi-

sionen.

Revisionen ved årsafslutningen omfatter blandt andet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sam-

menligning med budgetter og med tidligere års resultatopgørelser. Ved revisionen af balancen vil vi i over-
ensstemmelse med god revisionsskik overbevise os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, om

deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse.

Vi vil endvidere påse, at de gældsposter og forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt
i årsregnskabet.

Derudover vil vi påse, at regnskabsposterne er periodiserede og korrekt præsenteret i årsregnskabet.

Præsentation af regnskabsinformationer på hjemmesiden af såvel urevideret som revideret regnskabsinfor-
mation er ikke omfattet af vores lovpligtige revision.

Ansvar
Det er ledelsens ansvar at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens

vedtægter. Det er således ledelsens ansvar, at årsregnskabet giver et korrekt udtryk for den økonomiske stil-
ling samt resultatet af årets drift.

Revisors ansvar er på grundlag af det udførte revisionsarbejde at afgive en konklusion om årsregnskabet.UD
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Herudover har revisor og ledelsen følgende pligter/ansvar:

• Såfremt revisor bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået

økonomiske forbrydelser, herunder hvidvask af penge i tilknytning til udførelsen af hvervet for for-
eningen, skal revisor underrette hvert medlem af ledelsen om dette forhold. Forholdet skal endvi-

dere indføjes i revisionsprotokollen. Endvidere er der regler for, hvornår revisor skal underrette Stats-
advokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

• Revisor skal indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige

fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, som ledel-
sen har indført for at imødegå sådanne risici. Endvidere skal ledelsen oplyse om eventuelt kendskab

til konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser
• Ledelsen skal over for revisor bekræfte, at eventuelle fejl, der konstateres under revisionen, og som

ikke rettes i årsregnskabet, er uvæsentlige for årsregnskabet såvel sammenlagt som enkeltvis. Ledel-
sen skal bekræfte dette i ledelsens regnskabserklæring, og der skal endvidere ske omtale i revisions-
protokollen af de ikke korrigerede fejl

• Hvis årsregnskabet ønskes offentliggjort i uddrag eller i en form, som afviger fra den, som vi har for-
synet med revisionspåtegning, skal ledelsen indhente revisors forhåndsgodkendelse. Det gælder

også offentliggørelse af årsregnskabet på hjemmesiden i en form, der er anderledes end den, der er
forsynet med revisionspåtegning.

København, den 12. maj 2020
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35502 UD

KA
ST



35

5. Bestyrelsens underskrift

Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 12. maj 2020.

Mikael Munck  Lars Frelle-Petersen
Carl Frederik Leetmaa Mur-
mann

formand

Ulrik Nødgaard  Kent Petersen  Tobias Holger Hansen

Tanja Lind Melskens

4656-201327485
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