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følgencle rnåde:

Jeg har:

- l;rst rje referater der et'fra bestyrelsesm$tderne (hvi:; cler er nogle)'
- l<endskatr til Regnskabsreqlerne .- for selvboqførende (har l.*st dent),
- set rcgnskabets bogfuringsl<laclcle igennenr og set, om cir:r c'r bog.lført Lrclgiil"er og indlægter på
alle de arr.angenrenter, jcq lrar l<enclsl<ah til, rler har v;cret afhr-rldt.

- set efter, at cler ikl<e er bilag på r-rdgifter, som ikl<e har været afholdt.
- set, at udgifter og indtaegter svarer til clet, cler er besluttet ;iå hestyrelsesntøderne eller på
generalforsamlingen, al pengene skal bruges til.

-

sil<ret, at cler er 2 unc1ersl<rifter på alle bilag iht, regnskabsreglerne, r:g at cler er bilag til alle
poster.

- set, at råcligheclsbelØb sterrmer overens med det, cler står på l<ontoLrcltoget Fra l-lovedkontclret.
- sikret, at likviderne stemmer iht. bank.
- set, at der ligger en kasseoptaelling mecl 2 unclerskrifter eller har selv haft mulighed for at Felle
kasseoptæll ingen efter.

- set, at mellenrregningen stenrmer
- set, at tjekarket i regnsl<absmodel

med vores bogføring'
går i 0,

Hvis cler er nogle af clisse ting som ikke stemmer, vil vi becle clig om at notere elet nedenfor, såfrentt du

ikke i santarbejde nted kasserercn lean få løst eller afklarct problemet.

kan få det lr,lst, hjælper vi gerne på l-lovecikontoret. Dette vil foregå ved at vi gennemgår
regnska[et, og sl<river retr:r til l<asserer og revisor pr. mail eller kontakter jer telefonisk afhængigt af
problemet.
Hvis der ikke er notater og rettelser til regnskabet vil denne erklærirrg være din godkendelse af
årsregnsl<a[:et. Rettes regnslcabet efterfølgende skal der underskrives en ny erl<læring.

Hvis

I

il<ke

Dato og underskrift af kritistt revisor

Denne erklaering skal vedtægges regnskabet, når det fremlægges på generalforsamlingen.

