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Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Att: Peter Nørrevang
Østre Havnepromenade 26, 4. sal 
 9000 Aalborg

Regnskabserklæring om årsrapporten 
for 2022

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet og udtalelsen om  
 ledelsesberetningen for . 2022

Hermed bekræfter jeg efter bedste overbevisning  følgende:

1. At  er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet samt at ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

jeg

2. At foreningens kapitalberedskab, herunder den finansielle stilling, og foreningens fremtidsudsigter 
understøtter, at going concern-forudsætningen er opfyldt.

3. At ledelsesberetningen indeholder alle de nødvendige oplysninger, herunder til bedømmelse af årets resultat 
og den finansielle stilling.

4. At ledelsesberetningen og årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger om eventuelle usædvanlige 
eller usikre forhold.

5. At   er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at 
forebygge og opdage besvigelser.

jeg

6. At  har videregivet resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen kan
 indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

jeg

7. At  ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om 
besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kontroller, eller andre 
personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for årsrapporten.

jeg

8. At årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

9. At  har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til rådighed.jeg

10. At  har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har 
betydning for årsrapporten.

jeg
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11. At foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig 
indvirkning på årsrapporten.

12. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt målt, 
herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.

13. At foreningens aktiver ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold e.l. ud over det i årsregnskabet 
anførte.

14. At samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler foreningen, er indregnet eller oplyst i 
årsregnskabet, og at disse er forsvarligt opgjort.

15. At  mener, at væsentlige forudsætninger, der er anvendt ved fastlæggelsen af regnskabsmæssige skøn, er
 rimelige.

jeg

16. At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller eventualforpligtelser, 
såsom pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, og andre økonomiske forpligtelser, herunder valutarisici og
 leasingforpligtelser, ud over de i årsregnskabet anførte, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af 
foreningens finansielle stilling.

17. At der ikke er planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller 
klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

18. At  på behørig vis har foretaget en regnskabsmæssig behandling af og oplyst om foreningens nærtstående
 parter og transaktioner hermed i overensstemmelse med lovgivningen.

jeg

19. At der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til foreningens forhold skønnes tilstrækkelige til at dække 
foreningens eventuelle skadessituationer.

20. At alle fejl,  er blevet forelagt i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, er korrigeret.jeg

21. At alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.

22. At  har oplyst om identiteten af foreningens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner 
med nærtstående parter, som  er bekendt med.

jeg
jeg

23. At der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten, 
og som ikke er kommet til udtryk i ledelsesberetningen og i en note til årsregnskabet.

24. At  er enige i de foretagne efterposteringer for regnskabsåret, som er vedlagt i bilag 1.jeg
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 Forældre og Fødsel

Odense, den 25.03.2023

Mie Ryborg-Larsen
Bestyrelsesforkvinde

 

Christiane Falke Bjerregaard-Laursen
Kasserer
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Bilag 1 - Oversigt over efterposteringer 
for regnskabsåret

Kontonr. Kontotekst Debit Kredit
Deposita kr. kr.

7764 Deposita uden moms primo 1.500,00 0,00

1015 Diverse indtægter 0,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00

Tilgodehavende driftstilskud kr. kr.
7705 Andre tilgodehavender 69.166,00 0,00
1019 Driftstilskud SUM 0,00 69.166,00

69.166,00 69.166,00

EP, ikke bogførte renter kr. kr.
8812 Arbejdernes Landsbank 2719 - Landsindsamling 0,00 1,65
4775 Bankgebyr 1,65 0,00

1,65 1,65

EP, driftskonto kr. kr.
8806 Arbejdernes Landsbank 2700 - Driftskonto 0,00 5.074,50
1011 Støttemedlemskab månedligt 0,00 90,00
1010 Omsætning Ydelser - DK 30,00 0,00
4581 Hjemmeside 1.350,00 0,00
4775 Bankgebyr 0,00 25,50
2345 BetterBoard 3.810,00 0,00

5.190,00 5.190,00

Flyt aktivitetstilskud kr. kr.
1022 Aktivitetspuljen SUM - udlodningsmidler 2022 60.000,00 0,00

9465rev Forudbetalt tilskud 0,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00

Indtægt aktivitetstilskud kr. kr.
1325 Aktivitetspuljen, tilskud 0,00 5.000,00

9465rev Forudbetalt tilskud 5.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00


