Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Lyngby Hovedgade 47, 1.
2800 Kgs. Lyngby

Efter anmodning bekræftes hermed, at det udarbejdede årsregnskab for 2019
efter vores opfattelse indeholder alle nødvendige oplysninger
til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2019.
Endvidere bekræftes særskilt følgende oplysninger, som ligeledes er meddelt til brug for
revisionen af foreningens årsregnskab:
1.

Vi er ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede
er kommet til Deres kendskab. Jeg har ikke kendskab til væsentlige aftaler,
kontrakter, transaktioner m.v., som ikke er blevet forevist Dem under Deres
revision.

2.

Samtlige aktiver, gældsposter og forpligtelser, er medtaget og fremgår på rigtig
måde af årsregnskabet. Eventuelle indskrænkninger i dispositionsretten - ejendomsforhold, pantsætninger etc. - er oplyst i regnskabet.

3.

Foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er efter min opfattelse tilstrækkelig
til at dække den risiko, der hviler på aktiverne. Der er herudover ikke aktiver, hvor
der er tale om mere end normal forretningsmæssig risiko.

4.

Ingen bestyrelsesmedlem eller ansat har lån i foreningen, udover de i
regnskabet anførte.

5.

Foreningen har ikke pensions,- veksel-, garanti-, leasing- eller hermed beslægtede
forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.

6.

Der verserer ikke retssager eller foreligger andre forhold som skønnes at indebære
væsentlige risiko for foreningen, hvortil der ikke er taget hensyn i regnskabet.
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7.

Foreningen har ikke indgået købs- samt salgskontrakter, der er ekstraordinære i
relation til foreningens normale forhold, eller som i forhold til prisniveauet på
balancedagen er tabsgivende i væsentligt omfang.

8.

Der er tegnet forsikringer, således at de under hensyn til foreningens forhold og en
foretagen risikovurdering skønnes tilstrækkelig til at dække evt. skadessituationer.

9.

Der er i tiden mellem regnskabsafslutningen og underskriftsdagen ikke forekommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på foreningens
økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet, eller
hvorom der ikke er oplyst i årsberetningen.

10.

Overførsel af ej forbrugte tilskud er i overensstemmelse med betingelser ifølge
bevillingsskrivelse/tilskudsbrev/samarbejdsaftale mv.

11.

Betingelser ifølge bevillingsskrivelse/tilskudsbrev/samarbejdsaftale mv. er
opfyldt, og indtægter er korrekt indregnet og anvendt i overensstemmelse hermed.

12.

Ved afholdelse af omkostninger er der udvist sparsommelighed i nødvendigt
omfang.

Rudersdal, den 19. marts 2020

Frivilligcenter Rudersdal

Lisbeth Eckhardt-Hansen

Lene Stener

Centerleder

Kasserer
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Side 2.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lisbeth Eckhardt-Hansen

Som Økonomiansvarlig
PID: 9208-2002-2-641223724588
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2020 kl.: 11:20:57
Underskrevet med NemID

Som Centerleder
PID: 9208-2002-2-852738279011
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2020 kl.: 12:09:58
Underskrevet med NemID
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