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Ledelsens regnskabserklæring
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Dansk Amatør-
Orkesterforbund  for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2018.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Vi har desuden ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der giver en
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrette-
lagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Vi har givet:
a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi

er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om, og
c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.

2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

3. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi
er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledelsen, medarbejdere, der har bety-
delige roller i forhold til intern kontrol i virksomheden, eller andre personer, hvor besvigelser kunne
have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

4. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker års-
regnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

5. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

6. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestem-
melserne heri overholdes.

7. Vi har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med
nærtstående parter, som vi er bekendt med. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er
blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i
årsregnskabsloven.
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8. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves over-
vejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet
og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

9. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsent-
lige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.

10. De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder
dem, der er målt til dagsværdi, er rimelige.

11. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering
af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

12. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som
kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Brønshøj, den 

Jonas Viggo Pedersen Lise Larsen Ulrik Spinkel Thomsen
generalsekretær kasserer bogholder
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