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LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDR. ÅRSREGNSKABET 2022 

 

Til brug for aflæggelsen og revisionen af årsregnskabet for 2022, kan vi efter bedste overbevisning 

bekræfte følgende: 

 

1. Ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte. 

 

2. Alle eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 

 

3. Der er ingen betydelige eller usædvanlige risici vedr. uopfyldte købe- og salgskontrakter, som der 

ikke er taget hensyn til ved udarbejdelsen af årsregnskabet. 

 

4. Der er ingen retssager, skattesager eller andre krav, som må tillægges betydning for bedømmelsen af 

foreningens finansielle stilling. 

 

5. Der er ikke efter statusdagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af 

foreningens finansielle stilling, som der ikke er taget hensyn til ved udarbejdelsen af årsregnskabet. 

 

6. Der er ikke foretaget transaktioner med andre, der ikke er baseret på normale forretningsmæssige 

vilkår. 

 

7. Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har 

væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne kontroller, som kunne have haft 

væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 

 

8. Ledelsen anser foreningen som going concern, herunder at der forefindes tilstrækkelige likvide res-

sourcer til at gennemføre det kommende års drift på normale forretningsmæssige vilkår. 

 

9. Ledelsen og ejerkredsen er ikke omfattet af personkredsen anført på Finanstilsynets PEP-liste. End-

videre er vi ikke bekendt med at børn, forældre, samlever/ægtefæller og forældre til samle-

ver/ægtefæller er omfattet af personkredsen. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, 

den finansielle stilling samt resultatet. 

 

I henhold til Årsregnskabslovens bestemmelser kan vi erklære, at vi ikke er bekendt med forhold, der 

efter vor opfattelse må anses af betydning for bedømmelsen af foreningen, uden at vi enten har meddelt 

til revisionen eller har en begrundet formodning om, at det på anden måde er kommet til revisionens 

kendskab. 

 

Tåstrup, den 28. februar 2023 
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