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Registrerede revisorer
Brønshøjvej 16
2700 Brønshøj

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsrapporten for foreningen Skole og Forældre,
København for det regnskabsår, som sluttede pr. 31.12.2015.
Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning om, hvorvidt denne giver et
retvisende billede foreningens finansielle stilling pr. 31.12.2015 og af resultatet af dets aktiviteter (og pengestrømme) for
regnskabsåret 1.1. – 31.12.2015.
Det er vort ansvar som ledelse at aflægge årsrapporten, således at den giver et retvisende billede i overensstemmelse med
lovgivningens bestemmelser.
Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:


Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning
på årsrapporten.



Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra bestyrelsesmøder til rådighed.



Vi kan bekræfte fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende nærtstående parter.



Årsrapporten indeholder ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser.



Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsrapporten. I tilfælde,
hvor vi vurderer, at effekten af ikke-korrigerede fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen, både
enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsrapporten, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.



Vi anerkender vort ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, der er udformet for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.



Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende kendte besvigelser og mistanker herom, som vi har
kendskab til, og som kan påvirke virksomheden.



Vi har oplyst revisor om vor vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som
følge af besvigelser.



Virksomheden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning
på årsrapporten.



Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsrapporten, herunder skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser.



Følgende er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten:
o
o
o
o

Oplysninger om og transaktioner med nærtstående parter
Tab forårsaget af købs- eller salgsforpligtelser
Oplysninger om verserende eller truende retssager.
Indtægter
1



o Lønudbetalinger og godtgørelser
Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen
af aktiver og forpligtelser i årsrapporten.



Virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsrapporten.



Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, og har i årsrapporten oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand.



Ud over hvad der er oplyst i årsrapporten, har der ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsrapporten.



Ingen bestyrelsesmedlem har lån i foreningen (eller har haft det i årets løb) ud over de i årsrapporten anførte.



Ledelsen anser foreningens forsikringsdækning for tilstrækkelig.



Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde.


A.
B.
C.
D.
E.

Endvidere kan vi erklære at:
At regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.
At tilskudsbetingelserne er opfyldt.
At tilskuddet er anvendt til formålet.
At foreningen har udvist sparsommelighed.
At de oplysninger, foreningen som tilskudsmodtager har meddelt tilskudsyder om opfyldelsen af resultatkravene, er
dokumenterede.

København den ______ 2016. I bestyrelsen for SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN:
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