Beierholm
Statsautoriseretrevisionspartnerselskab
Brundtlandparken
2A
6520 Toftlund

for regnskabsiret2017
Ledelsensregnskabserkleering
Denneregnskabserklering
for @steuropaisk
er afgiveti forbindelsemed Deresrevisionaf drsregnskabet
Bornehjalpfor regnskabs6ret
1. januar2017- 3'1.december2017,med det formSlat udtrykkeen konklusion
giveret retvisende
om, hvorvidtArsregnskabet
billedei overensstemmelse
medgod regnskabsskik.
Arsregnskabet
udviseretresultatp6 kr. -25.891,totateaktiverpdkr.122.025og en egenkapitalpAkr. 122.025.
Erkleringener afgiveteftervores bedstevidenog overbevisning,
og efterat vi har foretagetde foresporgsler,
medhenblikpA at opn6 kendskab
forhold.
som vi har ansetfor nodvendige
til nedenstAende
Arsregnskabet:
1. At vi har stilletalt regnskabsmateriale
og underliggende
dokumentation
til r&dighed.
2. Alle begivenheder,
der er indtruffetefterbalancedagen,
og som Arsregnskabsloven
kraeverreguleringaf
elleroplysningom, er blevetreguleret
elleroplyst.
som ved manglende
kan havevasentlig
3. At foreningen
har opfyldtalle indgAedekontrakter,
opfyldelse
pA Srsregnskabet.
indvirkning
4. At samtligeaktiverer indregneti balancen,at disseer til stede,tilhorerforeningenog er forsvarligtverdiansat,herunderat foretagnenedskrivninger
mv. er tilstrekkeligetil at dekke den risiko,der hvilerpA
aktiverne,samt at aktiverneikke er pantsat,beheftet med ejendomsforbehold
eller lignendeud over det
i 6rsregnskabet
anforte.
5. At samtligeaktuelleforpligtelser
og eventualforpligtelser,
der pAhvilerforeningen,
er indregnetelleroplyst
i 6rsregnskabet,
samt at disseer forsvarligtopgjort.
6. At der ikke er verserendeeller truende erstatningskrav,
retssager,skattesagermv. eller
eventualforpligtelser
kautionss6sompensions-,
og garantiforpligtelser
samtandreskonomiske
forpligtelser,ud overde i 6rsregnskabet
anfsrte,somvasentligtvil kunnepAvirkebedsmmelsen
af foreningens
finansiellestilling

Afgivet informationtil brug for revisionenaf irsregnskabet2017:
1. Vi hargivetDem:
. adgangtil al information
sAsomregnskabsmateriale
og dokumentation
samtandreforhold,som vi er
bekendtmed er relevantfor udarbejdelsen
af Arsregnskabet
. yderligere
information
til brugfor revisionen,
som De har anmodetos om, og
. ubegrenset adgang til personeri virksomheden,
sorn De har fundetdet nodvendigtat indhente
revisionsbevis
fra.
2. Alle transaktioner
er blevetregistreret
i bogforingenog er afspejleti regnskabet
3

Vi har oplystDemom resultatet
af voresvurdering
for, at regnskabet
af risikoen
kan indeholdevaesentlig
fejlinformation
som folge af besvigelser.

4. Vi har oplystDemom al information
i forbindelse
med besvigelser
ellermistanke
om besvigelser,
som vi

er bekendtmed, og som pevirkervirksomhedenog involverer:
. ledelsen
r medarbejdere,der har betydeligeroller i intem konfol, eller
r andre personer,hvor besvigelserkunne have en vasentlig indvirkningpA 6rsregnskabet.
M har opfyst Dem om al infiormationi elation til pAstiede efler formodedebesvigelser,som pivirker
virksomhedensirsregnskab,og som vi har fAet oplyst af medarbejdere,
tidligere medarbejdereeller
andre.
Vi har oplyst Dem om alle kendtetilfielde af manglendeeller formodetmanglendeoverholdelseaf love
og ovrig regulering,hvis indvirkningbor overvejesved udarbejdelseaf regnskabet.
7. At alle lovpligtigeforsikringerer tegnet,at forfaldenpremie er betalt,og at foreningenos bekendthar
tegnet forsikinger i et sAdantomfang, at foreningensaktiver og hele virksomheder tilstrakkeligil
forsikringsdakket i skadesituationer.
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