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Bestyrelsens regnskabserklæring
Denne regnskabserklæring afgives i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for Smertesagen for
regnskabsåret 2019 bekræfter jeg efter min bedste overbevisning at:
✓ Årsregnskabet ikke indeholder væsentlige (hverken enkeltvist eller sammenlagt) fejlinformationer eller
udeladelser.
✓ Væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet, som revisor har fundet under revisionen, er rettet af
ledelsen i samarbejde med revisionen.
✓ Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre
medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontrol,
eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet
✓ Vi har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om
besvigelser, som ledelsen har kendskab til, og som kan have påvirket årsregnskabet.
✓ Vi har givet revisor oplysning om resultatet af vor vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan
indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser.
✓ Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle
generalforsamlingsreferater og referater fra ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret og efter
regnskabsårets udløb til rådighed.
✓ Ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer,
der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl.
✓ Vi kan bekræfte fuldstændigheden af de afgivne oplysninger vedrørende nærtstående parter, og alle
eventuelle transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsvilkår.
✓ Virksomheden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig
indvirkning på årsregnskabet.
✓ Ledelsen ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre årsregnskabet.
✓ Der ikke har været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller oplyst i
ledelsesberetningen eller i en note til årsregnskabet, udover det der allerede er beskrevet i
årsregnskabet.
✓ Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens resultat og den
finansielle stilling på regnskabsafslutningsdagen.
✓ Samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt.
✓ Alle aktiver, der tilhører foreningen, er til stede på regnskabsafslutningsdagen, og vurderingen af disse
er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik samt fremgår korrekt
af årsregnskabet.
✓ Ingen af de af foreningen tilhørende aktiver er pantsatte eller behæftet med ejendomsforbehold, ud over
det i årsregnskabet anførte.
✓ Alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler foreningen, er medtaget i og fremgår korrekt af
årsregnskabet.
✓ Foreningen ikke har påtaget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som
ikke fremgår af årsregnskabet.
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✓ Foreningens forsikringsdækning anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skønnes
at indebære en væsentlig risiko for foreningen.
✓ Der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som
har væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens finansielle stilling.
✓ Eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.
✓ Der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, i perioden fra regnskabsårets udløb
og indtil dato indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for
bedømmelse af foreningens indtjening eller finansielle stilling.
✓ Vi ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser m.v.
✓ Alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis.
✓ Ledelsesberetningen i årsregnskabet giver en retvisende redegørelse for de forhold om beretningen
vedrører.
✓ Der er bogført og foretaget afstemninger regelmæssigt efter virksomhedens art og omfang, og at
indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende
vis.
✓ Vi har godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige forslag til regnskabsmæssige ændringer i
forbindelse med regnskabsafslutningen.
København, den 25/2 2020

Lona Christrup
Formand
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