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Til 
Socialstyrelsen (tilskudsgiver) 
 
 
Vi har afsluttet revisionen af projektet, som har fået tilskud fra tilskudsgiver. 
 
Projektregnskabet er forsynet med revisionserklæring uden forbehold. 
 
1 Redegørelse for den udførte revision  
 
1.1 Generelt 
Vores revision har været tilrettelagt, så revisionen til enhver tid er blevet udført i overensstemmelse 
med tilsagnsbrevet og gældende retningslinjer på området. 
 
Vi skal i den forbindelse erklære, 

 at vi anser projektregnskabet for aflagt og udgifterne afholdt i overensstemmelse med de 
givne vilkår og bestemmelser 

 at udbetalt støtte er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrund-
laget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler 

 at revisionen opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser  

 at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræf-
telse af projektregnskabets rigtighed.  

 
Revisionens omfang er tilrettelagt under hensyntagen til tilskudsmodtagerens administrative struktur og 
tilsagnets størrelse, ligesom revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvar-
ligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. 
 
1.2 Projektregnskabet  
Det er påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de generelle vilkår for udbetaling 
af tilskud til projektet. 
 
Projektregnskabets poster er afstemt til udtræk fra bogføringen og det foreliggende regnskabsmateriale. 
 
Det er påset,   

 at projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler   

 at tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i tilsagnsbrevet samt gæl-
dende retningslinjer på området   

 at tilskuddet er anvendt til formålet 

 at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed 
 
Vi har endvidere foretaget kontrolarbejder på de respektive områder med henblik på en vurdering af, 
om de indtægter, der tilkommer projektet, er tilgået projektregnskabet. 
 
Det er vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projektets drift og ved forvaltningen 
af de midler, der er omfattet af projektregnskabet. 
 
Det er påset, at projektets deltagere er aflønnet efter gældende overenskomst. 
 
Vi er således ikke ved forvaltningsrevisionen blevet bekendt med forhold, der skulle give os anledning til 
at konkludere, at forvaltningen af projektet ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 
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