FredensborgFordi A.M.B.A
Slotsgade 9 st.
3480 Fredensborg

Til Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for FredensborgFordi
A.M.B.A for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2020. Revisionen udføres med det formål at kunne
forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af FredensborgFordi A.M.B.A’s finansielle stilling pr. 31. december 2020 og af resultatet af dets aktiviteter for regnskabsåret 22. august 2019 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt at oplysningerne
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Implementering og drift af regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt
for at forebygge og opdage besvigelser og fejl, er ligeledes vores ansvar. Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:
·

Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne i aftalebrevet for udarbejdelsen af et årsregnskab,
som giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

·

De målemetoder og væsentlige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn,
er rimelige.

·

Der har ikke været uregelmæssigheder, 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.

·

Vi har videregivet alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om
besvigelser, som vi har kendskab til, og som kan have påvirket virksomheden.

·

Vi har videregivet oplysning om resultaterne af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

·

Vi har videregivet viden om enhver påstand om besvigelser eller mistanke herom, der vedrører virksomhedens regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

·

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

·

Jeg kan bekræfte fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende nærtstående parter, herunder
at de er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.

·

Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

·

Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet.
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Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet, således at det giver et retvisende billede i overensstemmelse

·

Det er vores opfattelse, at effekten af de ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet, som er fundet under revisionen, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlige for årsregnskabet som helhed.

·

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

·

Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering
kræver indregnet eller oplyst, er indregnet eller oplyst.

·

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

·

Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

·

Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klas-

·

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

·

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

·

Ledelsen anser virksomhedens forsikringsdækning for tilstrækkelig.

·

Virksomheden har ikke modtaget kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om en samlet
betaling.

·

Oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

·

Skattemæssige opgørelser mv. af betydning for årsregnskabet er opgjort efter gældende skattelovgivning
og almindeligt anerkendte retningslinjer. Jeg har foretaget de nødvendige skattemæssige korrektioner
for at sikre korrekte skattemæssige værdiopgørelser.

Fredensborg, den 31. marts 2021

Marie Louise Hartvig Widding

Jonna Egholm Andersen
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sifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jonna Egholm Andersen
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