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Regnskabserklæring om årsrapporten for 2019 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet og udtalelsen om 
ledelsesberetningen for 2019. Årsrapporten udviser et overskud på 1.876 t.kr., en aktivsum på 15.732 
t.kr. og en egenkapital på 14.929 t.kr., og jeg bekræfter efter bedste overbevisning følgende: 

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

2. At fondens kapitalberedskab, herunder den finansielle stilling, og fondens fremtidsudsigter un-
derstøtter, at going concern-forudsætningen er opfyldt, og at den skønnede effekt af udbruddet 
af coronavirus/covid-19 ikke ændrer på denne forudsætning. 

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

6. At jeg har videregivet resultatet af min vurdering af risikoen for, at årsregnskabet og ledelsesbe-
retningen kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

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

8. At årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

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

10. At de til Deloitte afgivne oplysninger vedrørende nærtstående parter er korrekte og fuldstændi-
ge. 

11. At jeg har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regule-
ring, der har betydning for årsrapporten. 

12. At fonden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væ-
sentlig indvirkning på årsrapporten. 

13. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører fonden og er forsvarligt 
målt, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hvi-
ler på aktiverne. 

14. At fondens aktiver ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold e.l. ud over det i årsregn-
skabet anførte. 

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

16. At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller eventual-
forpligtelser, såsom pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, og andre økonomiske forplig-
telser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, ud over de i årsregnskabet anførte, som væ-
sentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af fondens 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 der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til fondens forhold skønnes tilstrækkelige til 
at dække fondens eventuelle skadessituationer. 

19. At alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vil-
kår. 
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20. At alle fejl, der er blevet forelagt mig i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, er korrige-
ret. 

21. At effekten af udbruddet af coronavirus/covid-19 på fondens finansielle stilling anses som en 
ikke regulerende begivenhed, det vil sige, at indregning og måling af fondens aktiver og forplig-
telser pr. 31.12.2019 ikke er korrigeret som følge af udbruddet af coronavirus/covid-19, og at 
den efterfølgende forventede effekt på fondens finansielle stilling er vurderet og oplyst i noterne 
til regnskabet under begivenheder efter balancedagen så vidt muligt med beløbsangivelse og en 
redegørelse for den usikkerhed, som de foretagne skøn er forbundet med. 

22. 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 årsregnska-
bet. 

23. At beskrivelsen af den forventede udvikling i ledelsesberetningen er baseret på fondens seneste 
og opdaterede budgetter og fremskrivninger, og at der er taget behørigt hensyn til særlige forud-
sætninger og usikre faktorer, herunder den forventede effekt af udbruddet af coronavi-rus/covid-
19, og at ledelsen anser beskrivelsen af den forventede udvikling og tilknyttede forudsætninger 
og usikre faktorer som fyldestgørende og retvisende. 

Copenhagen 30 June 2020 

Sören Erik Pischke 
Director 
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