
 

Den uafhængige revisors påtegning  

Til byrådet i Gribskov Kommune  

Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december 
2014. Årsregnskabet, jf. siderne 4-65 i ”Årsberetning 2014”, omfatter regnskabsoversigt, bemærknin-
ger til regnskabsoversigt, fagudvalgenes mål og evaluering, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgø-
relse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse 
om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og 
mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæ-
sen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens 
revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for 
at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for [Kommunens] udarbejdelse 
af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Gribskov Kommunes interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passen-
de, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

  

 

 



 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væ-
sentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene 
i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores op-
fattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositio-
ner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øv-
rige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen 

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regn-
skabsvæsen, revision m.v. medtaget det byrådet godkendte resultatbudget for 2014 som sammenlig-
ningstal i årsregnskabet for 2014. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 
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