
 

 

 

Den uafhængige revisors erklæring 
 
Til Byrådet  
 
Vi har efter aftale gennemgået de af Aarhus Kommune udarbejdede opgørelser af takster for 2014 for 
boformer efter reglerne i § 74 i bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014. 
Kommunen har ansvaret for opgørelsen af taksterne. Vores ansvar er på grundlag af vores gennem-
gang, at udtrykke en konklusion om opgørelserne af taksterne.  
 

Ellengården  915 kr. pr. døgn 
Ellengården, lejligheder 383 kr. pr. døgn 
Ellengården, Ellenbo  885 kr. pr. døgn 
Østervang Forsorgstilbud  2.148 kr. pr. døgn 
Tre Ege Forsorgstilbud  1.270 kr. pr. døgn 
Gøteborg Allé Forsorgstilbud  3.439 kr. pr. døgn 
Grønnegade Forsorgstilbud 384 kr. pr. døgn 
Aarhus Krisecenter  1.539 kr. pr. døgn 
Aarhus Krisecenter, familierådgivning  1.203 kr. pr. time 
Aarhus Krisecenter, psykologhjælp  1.233 kr. pr. time 
 

Vores erklæring afgives alene til brug for kommunen og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold og kan ikke anvendes til andre formål eller af andre. 
 

Det udførte arbejde 
Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæ-
ringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning og bestemmelserne i Aarhus Kommunes revisionsregulativ. Vi har 
tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for en konklusion 
om, at de opgjorte beløb ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Vi har som led i vores gennemgang foretaget stikprøvevis undersøgelse af, at de opgjorte beløb er i 
overensstemmelse med boformernes budget og underliggende dokumentation. 

Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.  

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at opgørelserne af taksterne for 2014 for boformerne i jf. ovennævnte i al 
væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i § 74 i bekendtgørelse nr. 789 af 25. 
juni 2014. 
 
Aarhus, den 10. december 2014 
BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

 
Jan Hansen 
Registreret revisor 


