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UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Børne- og Socialministeriet og Byrådet i Randers Kommune  
 
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den af kommunen udarbejdede opgørelse af 
taksterne for året 2018 for boformen ”Randers Krisecenter” er i overensstemmelse med regelgrund-
laget, § 74 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. 
 
Taksten for boformen er beregnet til 1528 kr. pr. døgn. 
 
Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og Børne- og Socialministeriet og 
kan ikke anvendes til andet formål. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunens ledelse har ansvaret for opgørelsen af taksterne for boformen efter regelgrundlaget. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om opgørelsen af tak-
sterne for boformen efter regelgrundlaget. 
 
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikker-
hed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revi-
sorlovgivning og bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for vores konklusion.  
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring,  
ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politik-
ker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og 
øvrig regulering. 
 
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer 
for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 
 
Som led i vores undersøgelse af indberetningen har vi foretaget stikprøvevis undersøgelse af, at de 
opgjorte beløb er i overensstemmelse med kommunens budget og underliggende dokumentation. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at kommunens opgørelse af taksterne for boformen i alle væsentlige henseen-
der er udarbejdet i overensstemmelse med regelgrundlaget. 
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