Den uafhængig revisors erklæring om takstberegning
Til Overførstergårdens ledelse
Vi har efter aftale undersøgt takstberegningen for 2017 for Overførstergården som er en selvejende
institution i Gentofte Kommune, der drives efter serviceloven § 110. Taksterne er opgjort i henhold til
bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud
efter serviceloven samt Styringsaftalen med Region Hovedstaden for 2017.
Taksten pr. dag for Overførstergården for 2017 er beregnet til DKK 1.296.
Overførstergården har ansvaret for beregningen af taksten og for de forudsætninger, der lægges til
grund for beregningen af taksten. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser, at afgive en
konklusion om taksten.
De udførte undersøgelse
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om
fremadrettede finansielle oplysning og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard
kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelsen med henblik på, at opnå begrænset sikkerhed for,
at de anvendte forudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en
høj grad af sikkerhed for, at taksten er beregnet på grundlag af disse forudsætninger.
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 forudsætninger,
ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i beregningen.
Det er vores opfattelse, at det udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores
konklusion.
Konklusion
På grundlag af vores undersøgelse 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 overensstemmelse bekendtgørelsen nr. 9 af
12. januar 2015 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for
unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner samt Styringsaftalen med Region Hovedstaden for
2017.
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