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Revisorerklæring for regnskab 2021 

Foreningen

Navn

CVR-nummer År

Dato

Erklæring

Foreningens oplysninger til brug for beregning af tilskud er gennemgået og fundet korrekte.

De nødvendige oplysninger, som er af betydning for bedømmelse af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer har 
været tilstede.

Undertegnede er blevet forelagt beretning, udfærdiget af foreningen, hvori denne beskriver foreningens 
folkeoplysende virksomhed (formandens beretning).

Tilskudsregnskabet er fundet rigtigt og det er gennemgået om de dispositioner, der er omfattet af regnskabs-
aflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler  
og sædvanlig praksis. 
  
Undertegnede underretter kommunalbestyrelsen om lovovertrædelser, tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig 
betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, hvis ikke foreningen selv gør det. 
  
Det reviderede regnskab er påtegnet og revideret i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven SAMT 
tilhørende Folkeoplysningsbekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.
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