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Til Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab, Snedkergangen 4D, 1. tv., 2690 Karlslunde
Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2021 for Foreningen arbejdsmiljøNET
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres afslutning af revision af årsregnskabet for Foreningen
arbejdsmiljøNET for regnskabsåret, som sluttede 31.1december 2021.
I tilknytning til ledelsespåtegningen på årsregnskabet, skal jeg efter min bedste viden og overbevisning hermed
erklære:
at

jeg har opfyldt mit ansvar for udarbejdelse af årsregnskabet, som anført i revisionsprotokollatet,

at

alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet, som giver et retvisende
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. December 2021 samt af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 2021,

at

den valgte og anvendte regnskabspraksis er passende,

at

samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er tilstede, tilhører foreningen og er forsvarligt målt,
herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne,

at

de betydelige forudsætninger, som jeg har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der er
målt til dagsværdi, er konsistent og rimelige i overensstemmelse med min erfaring og faktiske viden på
området,

at

foreningen har opfyldt alle indgående kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig
indflydelse på årsregnskabet,

at

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

at

jeg ingen planer eller intentioner har, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationer af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,

at

der ikke er fejl, som ikke er korrigeret,

at

alle foreningens gælds-, eventual-, kautions-, garanti-, pensions-, leasing- eller andre forpligtelser, respektive
pantsætninger eller sikkerhedsstillelser fremgår af årsregnskabet,

at

foreningen ikke er part i retssager m.m., der ikke fremgår af årsregnskabet, og som kan medføre økonomisk
risiko for foreningen,

at

foreningen efter min opfattelse kan fortsætte driften i det kommende regnskabsår,

at

foreningen overholder reglerne i foreningens vedtægter, bogføringsloven og -bekendtgørelsen samt skatte-,
afgifts-, og momsloven,

at

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

at

der ikke i årets løb eller på statusdagen har været ulovlige tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og/eller
ledelse,

at

jeg har givet adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som
jeg er bekendt med er relevant for udarbejdelse af årsregnskabet samt yderligere information til brug for
revisionen, som I har anmodet om og givet ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som I har fundet
det nødvendigt at indhente bevis fra,

2
at

foreningen efter min opfattelse har tegnet og betalt lovpligtige forsikringer og hele virksomheden anses for at
være forsikringsdækket i rimeligt og nødvendigt omfang,

at

jeg har oplyst om identiteten af foreningens nærtstående parter og alle relationer til og transaktioner med
nærtstående parter, som jeg er bekendt med og de er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og oplyst
i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven,

at

alle foreningens transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår,

at

jeg godkender den af Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab udførte bogførings- og
regnskabsmæssige assistance,

at

jeg er vidende om mit ansvar for indførslen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er
tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl,

at

oplysningerne i ledelsesberetningen om realiserede og forventede forhold er i overensstemmelse med
årsregnskabet samt bidrager til at give regnskabslæser en retvisende redegørelse, herunder at eventuelle
oplysninger om forventninger til fremtiden er pålidelige og hviler på rimelige forudsætninger i
overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven,

at

jeg har oplyst jer om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som jeg er
bekendt med, og som påvirker foreningen, og

at

jeg har oplyst jer om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet indeholder væsentlig
fejlinformation som følge af besvigelser.
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