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Indledning 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Dansk Revision Slagelse Godkendt Revisions-

aktieselskabs assistance med opstilling af årsrapporten for Haveforeningen Fægangskolonien i Sorø 

for det regnskabsår, som sluttede pr. 30. juni 2017. 

  

Assistancen er baseret på oplysninger, som De har fremskaffet. Vor assistance består i opstilling af 

årsregnskabet for perioden 1. oktober 2016 - 30. juni 2017. Vi udfører ikke revisions- eller revie-

whandlinger, herunder afstemninger eller øvrige kontrolhandlinger.   

 

Som følge heraf vil der ikke blive afgivet en erklæring med nogen grad af sikkerhed om årsregnska-

bet.  

 

Regnskabserklæring for 1. oktober 2016 – 30. juni 2017 

Ledelsen af Haveforeningen Fægangskolonien i Sorø kan efter bedste overbevisning bekræfte at: 

 

Formalia 

• Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, 

• ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsy-

stemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl, 

• ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v. 

 

Besvigelser 

• Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre 

medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne 

kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 

 

Fuldstændighed 

• Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af virksomhedens resul-

tat og den finansielle stilling pr. 30. juni 2017, 

• samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodise-

ret korrekt, 

• virksomhedens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af virksomhedens fortsatte 

drift i det kommende regnskabsår, 

• der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabs-

årets udløb og indtil dato, er indtrådt ekstraordinære forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, 

af væsentlig betydning for bedømmelse af virksomhedens indtjening eller finansielle stilling, og 

• årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 

Kommentar [CR1]: Dette afsnit må 
ikke slettes. 
 

Kommentar [CARO2]: Slettes hvis 
der ikke er en ledelsesberetning i 
rapporten. 

Kommentar [CARO3]: Denne må 
ikke slettes. 
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