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Den uafhængig revisors erklæring på takstberegning for 
2021 for Blå Kors Rold Skov 

Til ledelsen i Blå Kors Rold Skov  

Vi har efter aftale undersøgt beregningen af taksterne for 2021 på 1464 kr. pr. døgn excl. kost for 

Blå Kors Rold Skov for §110, 2.653 kr. pr. døgn inkl. kost for afrusning samt 444 kr. pr. time for 

efterforsorg §110. Taksten er beregnet ud fra de budgetterede samlede omkostninger forbundet 

med ydelsen.  

 

Institutionens ledelse har ansvaret for, at taksten beregnes i overensstemmelse med gældende 

bestemmelser for takstberegning på det sociale område. Vores ansvar er på grundlag af vores un-

dersøgelser at afgive en konklusion om taksten.  

 

De udførte undersøgelser  

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om under-

søgelser af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelsen med henblik på at opnå be-

grænset sikkerhed for, at beregning af taksten er velbegrundet og ikke indeholder væsentlig fejlin-

formation og en høj grad af sikkerhed for at taksten er beregnet på grundlag af disse forudsætnin-

ger.  

 

Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af takstberegningen med henblik på at vurdere, 

om de af ledelsen opstillede forudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi 

har endvidere efterprøvet, om taksten er beregnet i overensstemmelse med de opstillede forud-

sætninger i §2 i bekendtgørelse nr. 1017 af 19.08.2017, ligesom vi har efterprøvet den indre tal-

mæssige sammenhæng i beregningen.  

 

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores kon-

klusion.  

 

Konklusion 

På grundlag af vores undersøgelser af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke 

blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke 

giver et rimeligt grundlag for takstberegningen. Det er endvidere vores konklusion, at taksten er 

beregnet på grundlag af de opstillede forudsætninger og præsenteret i overensstemmelsen med 

anvendt regnskabspraksis. 
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De faktiske omkostninger i institutionen vil sandsynligvis afvige fra det budgetterede, idet forudsat-

te begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.  
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