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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for I. januar - 31. december 2020

for Furkan Kultur og Uddannelsescenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og regninger med tilvalg af års-

regnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret l. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,

beretningen omhandler.

Midlerne er fuldt ud anvendt til formålet, hvorfor der ikke er behov for eftersendelse af erklæring

til indsamlingsnævnet, jf. 9, stk. 4, jf. 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingerne og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er

foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen,

jf. bekendtgørelsen 8, stk. 3.

Valby, den 14. juni 2021
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Næstforma

Cihat okmak
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Kasserer

Mehmet Ali Polat
Sekretær



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Furkan Kultur og Uddannelsescenter

Konklusion

Vi har revideret årsrapporten for Furkan Kultur og Uddannelsescenter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance

og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten"

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer

(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har op-

fyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at

det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt regnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsrapporten uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at ud-

arbejde årsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-

nativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten

Von mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegn-
ing med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga-
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
Sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformati-
on, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsrapporten.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og oprethold-

er professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for

vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af

intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke

en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-

melige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl

om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-

kerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsrapporten

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklu-

sioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegn-
ing. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsrapporten, herunder
noteoplysningerne, samt om årsrapporten afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsrapporten omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vor revision af årsrapporten er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsrapporten el-

ler vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsrapporten og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Albertslund, den 14. juni 2021

Danica

Godkendt Revisionsfirma ApS
CVR-nr. 37 60 36 86

an Basoda
Godkendt revisor
MNE-nr. mne35855
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Foreningsoplysninger

Foreningen Furkan Kultur og Uddannelsescenter

Retortvej 38

2500 valby

CVR-nr.: 34 57 03 37

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet:

Regnskabsâr:

Hjemsted:

Bestyrelse Tuncel Polat

Ekrem Kan
Cavit Tokmak
Günay Bag

Cihat Tokmak
Mehmet Ali Polat

Revision Danica

22. juni 2012

9. regnskabsâr

Kobenhavn

Godkendt Revisionsfirma APS

Rorvang 1 1

2620 Albertslund
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at kunne tilbyde medlemmer viden og dansk/islamisk kulturforståelse

gennem forstudier og undervisning, så vores medlemmer kan få et bedre tilhørsforhold til det

danske samfund. Formålet er også at højne vores medlemmers engagement indenfor socialt og

samfundsgavnlig arbejde, for at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel for en bedre

tilværelse i det danske samfund.

Det er endvidere foreningens formål at skabe en forståelse af den tværkulturelle sameksistens

med den øvrige del af befolkningen og opfordre vores medlemmer til at tage del i det danske

samfund. Herudover er det også foreningens hensigt at arbejde med forebyggende kriminalitet

blandt unge medlemmer, og opfordre vores unge til at tage en uddannelse. Dette vil gøres i

samarbejde med de unges familier. Der vil blive holdt møder, oplæg og seminar med de unges

familier.

Derudover vil foreningen arbejde på at hæve medlemmernes faglige og personlige kompetencer

gennem fællesaktiviteter, såsom sociale og kulturelle stævner, møder, seminarer, konferencer,

festivaler, sportsarrangementer, m.m., hvor foredragsholdere fra både ind og udland vil blive

inviteret. Desuden vil foreningen også arrangere studieture til udlandet, hvor målgruppen

hovedsageligt er unge medlemmer.

Forening har desuden til hensigt at arrangere besøg af de historiske/kulturelle steder så som

biblioteker, museer, sociale centre osv.

Foreningen henvender sig til alle uanset etnisk tilhørsforhold og ønsker at motivere sine

medlemmer til at gøre sig bekendt med islamisk viden og viden om generelle samfundsforhold,

for derved at frembringe kvaliteter som medmenneskelighed og næstekærlighed, hvilket er

betydningsfulde præmisser for en lovlydig samfundsborger.

Foreningen har den 14. maj modtaget godkendelse fra Indsamlingsnævnet. Godkendelsen giver

tilladelse til at indsamle økonomisk hjælp for perioden den 18. maj 2020 - 31. december 2020.

Formålet med indsamlingen er, at indsamle penge til dækning af foreningens udgifter. Der er i alt

i regnskabsperioden indsamlet 165.298,60 kr., der har været administrative omkostninger på i alt

1.100 kr., resterende 164.198,6 kr. er anvendt ubeskåret til formålet.

Der henvises til note 7 i regnskabet, hvor foreningen gik igang med indsamling før der blev givet

tilladelse. Uden for tilladelsesperioden er der indsamlet i alt 76.242,25 kr., dette beløb er dog

indregnet i ovennævnte 165.298,60 kr.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
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Ledelsesberetning

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 39.109, og foreningens
balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 86.206.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-
virke foreningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsapporten for Furkan Kultur og Uddannelsescenter for 2020 er aflagt i overensstemmelse med

lov om fonde og foreninger med tilvalg af årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdi-

reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle

omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

foreningens, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en

konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med

fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen

mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af indsamling og donationer, indregnes i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgsfremmende omkostninger,

administrations omkostninger og lokaleomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objek-

tiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet.

Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,

foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Uddelinger

Den uddelingsramme og de eventuelle konkrete uddelinger, som bestyrelsen beslutter på års-

regnskabsmødet, indregnes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdis-

poneringen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden

gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne

betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

Nettoomsætning

Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat

Finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Årets resultat

Overført resultat

Note 2020
kr.

1 220.339

2 -180.983

39.356

3 -247

39.109

39.109

2020
kr-

39.109

39.109
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Balance 31. december 2020

Aktiver

Likvide beholdninger

Omsa•tningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Note 2020

4 ! '2.707

112.707
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Balance 31. december 2020

Passiver

Overført resultat

Egenkapital

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Andre usædvanlige forhold i årsrapporten

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note

5

6

7

8

2020
kr.

86.206

86.206

26.501

26.501

26.501

112.707
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Noter

I Nettoomsaetning

Kontingenter

Donationer

Almisse

Hjœlpepakke mv.

Salg fra bibliotek mV.

Nettoomsœtning i alt

2 Andre eksterne omkostninger

El, vand og varme

Ejendomsskat

Lokaleomkostninger

Telefon og intemet

Aktiviteter

Porto og gebyrer

Forsikringer

Revision

Advokathonorar og bogholder

Smàanskaffelser under belobsgrœnse

Diverse

Administrationsomkostninger

2020
kr.

39.800

63.363

80.736

21.200

15.240

220.339

51.457

43.333

94.790

3.677

1.246

4.866

12.207

20.000

40.888

159

3.150

86.193

180.983



Noter

3 Finansielle omkostninger

Bank

4 Likvide beholdninger

Kassebeholdning

Pengeinstitut

2020
kr.

247

247

2020
kr.

66.995

45.712

J 12.707
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Noter

5 Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2020

Årets resultat

Egenkapital 31. december 2020

6 Anden gæld

Merværdiafgift mv.

Skyldig øremærket donation

Skyldig revisor

7 Andre usædvanlige forhold i årsrapporten

Overfør

resultat

47.097

39.109

86.206

1 alt

47.097

39.109

86,206

1

6.500

20.000

26.501

Foreningen har fået godkendelse fra Indsamlingsnævnet på, at der i perioden fra den 18. maj

2020 til den 31. december 2020 kan foretages indsamling.

Der er i hele regnskabsåret 2020 indsamlet for i alt 165.298,55 kr., dog er heraf 76.242,25 kr.

indsamlet førend der er givet tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Der er efterfølgende indsendt brev til Indsamlignsnævnet med ovenstående forhold.

Indsamlingsnævnet har besvaret, at der skal sendes ny ansøgning for den periode de

76.242,25 kr. er indsamlet.

Det er ledelsens forventning at der kan indhentes tilladelse for perioden uden for

tilladelsesperioden, hvorfor regnskabet er aflagt med dette for øje. Foreningens revisor har set

dialogen med Indsamlingsnævnet, hvorfor der er en klar forventning om, at

Indsamlingsnævnet vil give tilladelse til indsamlingen som er foretaget før der er givet

tilladelse.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.
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Ledelsens regnskabserklæring

Danica
Godkendt Revisionsfirma ApS

Rørvang 1 1

2620 Albertslund

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Furkan

Kultur og Uddannelsescenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 udvisende et

resultat på kr. 39.109, aktiver på kr. 112.707 samt en egenkapital på kr. 86.207.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Årsregnskab og ledelsesberetning

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,

og for udarbejdelsen af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i

overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

• De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabs-

mæssige skøn, og give tilknyttede oplysninger, er passende til brug for indregning, måling

og afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabsloven (jf. ISA 540

(ajourført)).

Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og an-

den regulering kræver indregnet eller oplyst, er indregnet eller oplyst.

• Vi har vurderet selskabets evne til at fortsætte driften, idet der tages højde for al relevant
information om fremtiden, som dækker en periode på mindst 12 måneder fra
balancedagen. Vi bekræfter, at vi ikke er bekendt med væsentlig usikkerhed vedrørende
begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om selskabets evne til at fort-
sætte driften.

Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i
årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl både enkeltvis og
sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.

• Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsens eller andre medarbejde-
re, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i selskabets interne kontroller,
eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige vær-
dier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.



Vi er bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser eller fejl. Vi anerkender vores ansvar for udformningen, implementeringen og vedli-

geholdelsen af intern kontrol for at forebygge og opdage besvigelser, og vi har underrettet

revisor om eventuelle fejl eller mangler i selskabets interne kontroller, som vi er bekendt
med.

• Samtlige aktiver, der er indregnet i balancen i henhold til årsregnskabsloven, er til stede,

tilhører selskabet og er forsvarligt målt. Herunder er foretagne nedskrivninger mv.
tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne. Ingen aktiver er behæftet

med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.

• Selskabet har ingen finansierings- eller leasingaftaler ud over dem, der er oplyst i årsregn-
skabet.

• Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtel-
ser som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerheds-
stillelser over for tredjemand.

Vi har ikke planer om at opgive produktlinjer eller andre planer eller intentioner, som vil
medføre overskydende eller ukurante varebeholdninger, og ingen dele af varebeholdnin-
gerne er værdiansat over den forventede nettorealisationsværdi.

De foretagne nedskrivninger til imødegåelse af tab er efter vores opfattelse tilstrækkelige
til at dække den risiko, der pr. balancetidspunktet hviler på aktiverne. Herudover er der
ikke tale om mere end normal forretningsmæssig risiko.

Vi har oplyst om væsentlige, ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden ve-
derlag, der er foretaget i selskabet, for den gældende regnskabsperiode.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler, herunder alle væsentlige oplysninger af relevans for en vur-
dering af selskabets, finansielle stilling.

Afgivet information

Vi har givet revisor:

• adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre for-
hold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet

• yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om

ubegrænset adgang til personer i selskabet, som det har været nødvendigt at indhente
revisionsbevis fra.
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Vi har oplyst revisor om resultatet af vores ulrdering af risikoen for, at årsregnskabet kan

indeholde væsentlig fejlinformation som følge afbesvigelser.

Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om

besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker selskabet og involverer:

• ledelsen

• medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol

• andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

• Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede be-

svigelser, som påvirker årsregnskabet for selskabet, og som vi har fået oplyst af medarbej-

dere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.

Vi har oplyst revisor om kendte overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og

reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Desuden

har vi oplyst revisor om alle faktiske eller mulige retssager og krav, hvor effekten af disse

bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Forholdene er regnskabsmæssigt be-

handlet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

Vi har oplyst revisor om selskabets nærtstående parter og om alle forbindelser og

transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med. Forholdene er regn-

skabsmæssigt behandlet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.

Skattemæssige opgørelser mv. af betydning for årsregnskabet er opgjort efter gældende

skattelovgivning og almindeligt anerkendte retningslinjer. Vi har foretaget de nødvendige

skattemæssige korrektioner for at sikre korrekte skattemæssige værdiopgørelser og korrekt

skattepligtig indkomst.

Ingen direktør, intet bestyrelsesmedlem og ingen kapitalejere har lån i selskabet (eller har

haft det i årets løb), ud over de i årsregnskabet anførte.

Ledelsen anser selskabets forsikringsdækning for tilstrækkelig.

• Selskabet har ikke modtaget kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten dis-
se kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er
tale om én samlet betaling.

Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat
på forsvarlig og betryggende måde.

Vi har oplyst revisor om alle bankengagementer og advokatforbindelser, som selskabet er
tilknyttet. Vi har givet fuldstændige oplysninger om de sager mv., som den/de pågældende
advokater har assisteret selskabet med frem til dags dato.

Valby, den 14. juni 2021
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