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Regnskabserklæring for året 2021 for Audiologopædisk Forening
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2021, der udviser et
nettoresultat på kr. -81.144 og en egenkapital på kr. 2.014.843.
Vi vil som anerkendelse af vores ansvar i relation til udarbejdelse af årsregnskabet for Audiologopædisk
Forening i vores ledelsespåtegning på årsregnskabet erklære:
•

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav
samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler, og

•

at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultat.

Vi skal ligeledes bekræfte, at det er vores ansvar at sikre implementeringen og funktionen af foreningens
regnskabs- og interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl
(besvigelser).
Vi har som grundlag for Deres revision givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af
foreningens forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af at vi har
givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af Deres revision samt gennemgang af ledelsesberetningen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende:
1.

Årsregnskabet er retvisende og indeholder mig bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige
ved bedømmelsen af foreningens finansielle stilling og udvikling.

2.

Alle foreningens aktiver og forpligtelser er til stede pr. statusdagen og er indregnet og målt forsvarligt
efter de i årsregnskabsloven angivne kriterier. Ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller pant ud over, hvad der er anført i årsregnskabet.

3.

Årsregnskabets omtale af eventualaktiver og -forpligtelser er fuldstændig og i overensstemmelse
med årsregnskabslovens krav.

4.

Ledelsesberetningen opfylder årsregnskabslovens krav og indeholder alle relevante oplysninger, der
efter min vurdering bidrager til årsregnskabets retvisende billede.

5.

Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsregnskabet. Vi har
ingen planer eller intentioner, som på væsentlig måde kan påvirke de bogførte værdier eller ændre
grupperingen af aktiver og passiver opført i balancen.
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6.

Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle bestyrelses- og generalforsamlingsreferater til rådighed.

7.

Foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have en væsentlig indflydelse på årsregnskabet.

8.

Der er ikke verserende eller truende retssager, som ikke er omtalt i årsregnskabet.

9.

Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der forekommer besvigelser eller andre uregelmæssigheder, der kunne have en væsentlig indflydelse på årsregnskabet eller være af betydning for
regnskabsbruger.

10. Der er ikke forekommet overtrædelser af lovgivningen eller myndighedskrav eller andre uregelmæssigheder, der involverer ledelsen eller ansatte, som har en væsentlig funktion i den interne kontrol
eller regnskabsmæssige forretningsgange, eller som kunne have en væsentlig indflydelse på årsregnskabet.
11. Vi har til brug for Deres revision givet Dem alle oplysninger om nærtstående parter, og vi anser oplysningerne i årsregnskabet om nærtstående parter og transaktioner med disse for fyldestgørende.
12. Årsregnskabet aflægges ud fra ”going concern” princippet, hvilket vil sige at foreningen kan fortsætte sin virksomhed i minimum 12 mdr. frem - regnet fra statusdagen.
13. Indeværende og tidligere års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og
betryggende måde i mindst 5 år.
14. Foreningen har tegnet forsikringer således, at de, under hensyn til foreningens forhold og en foretagen risikovurdering, er tilstrækkelige til at dække foreningen i skadessituationer.

Søborg, den 23. marts 2022

___________________________
Karina Thomsen Grønnemose

___________________________
Jacob Stenz

