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LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for år 2021 for

Patentforeningen Fanconi Anæmi Danmark

Årsrapporten er ikke aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, men 

i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten

giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt

resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby , den 31. marts 2022

Bestyrelse

Kirstine la Cour Rasmussen Christina Pedersen

Formand Næstformand

Tue Marker Daniel Kold

Kasserer Bestyrelsesmedlem

3





DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til medlemmerne i Patentforeningen Fanconi Anæmi Danmark

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Patentforeningen Fanconi Anæmi Danmark for

regnskabsåret for 1. januar 2021 - 31. december 2021, omfattende resultatopgørelse,

balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter

årsregnskabsloven.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,

medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke

har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

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

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af

årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningens i overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har

opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

rimelige.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,

men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med

internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 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 årsregnskabet.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af

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

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesættelse af intern kontrol.

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

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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 selskabets interne kontrol.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede

revisionsbevis er væsentlig 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 usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold

kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

CVR nr. 33 15 04 82

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,

herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under

revisionen.

Revisorfællesskabet Kreston

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Michael Bo Andersen

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Statsautoriseret revisor, Mne29496

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt

inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde

synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede

oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 31. marts 2022
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LEDELSESBERETNING

Præsentation af virksomheden

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Begivenheder efter balancedagen

Andre informationer

Fanconi Anæmi Danmark er en meget lille patientforening som blev stiftet den 7. juni 2015.

Fanconi Anæmi er en alvorlig og meget sjælden sygdom. For de som berøres af sygdommen,

enten som patient eller som pårørende er det vigtigt at dele viden og bekymring med

ligesindende. Foreningen arrangerer derfor forskellige møder, hvor man kan lære mere om

symptomer og behandlingsmuligheder, samt udveksle erfaringer med andre patienter og

pårørende. 

Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et

resultat på kr. 9.517, samlede aktiver på kr. 230.843, og en egenkapital på kr. 76.415.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne

påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Foreningen havde ved udgangen af regnskabsåret 64 medlemmer.

7



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

REGNSKABSGRUNDLAGET

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Andre eksterne omkostninger

Finansielle poster

BALANCEN

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser

Indtægter indeholder endvidere tilskud fra offentlige puljer, herunder Handicappuljen og

ULHAN midler.

Årsrapporten for Patentforeningen Fanconi Anæmi Danmark er ikke aflagt i

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, men efter den beskrevne

regnskabspraksis

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger

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

vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

Indtægter sammensætter sig af årets indbetalte kontingenter korrigeret for ændringer i

forudbetalt kontingent  m.v. , samt sponsorater og donationer.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift og administration.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsning indregnet under passiver

omfatter indtægter vedrørende efterfølgende år.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket er for korte og uforrentede variabelt

forrentede gældsforpligtelser, svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2021 2020

Indtægter

Kontingentindtægter 5.600 7.200

Sponsorater og donationer 3.050 10.520

Tilskud fra offentlige puljer 1 264.828 177.564

Andre indtægter 0 125

Indtægter i alt 273.478 195.410

Omkostninger

Administrationsomkostninger 2 13.018 1.563

Aktiviteter 3 14.990 74.417

Andre omkostninger 0 0

Tilbagebetaling af modtagne puljer 99.000 103.997

Hensættelse til anvendelse af midler i 2022 136.970 0

Omkostninger i alt 263.978 179.977

Resultat for finansielle poster 9.500 15.433

Finansielle indtægter 17 9

Finansielle udgifter 0 0

Resultat før skat 9.517 15.442

Skat af årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 9.517 15.442
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BALANCE

Note 2021 2020

AKTIVER:

Periodeafgrænsning 0 0

Andre tilgodehavender 0 0

Tilgodehavender i alt  0 0

Likvide beholdninger 230.843 114.679

AKTIVER I ALT 230.843 114.679
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BALANCE

Note 2021 2020

PASSIVER:

Egenkapital primo 66.898 51.456

Årets resultat 9.517 15.442

Egenkapital i alt 76.415 66.898

Periodeafgrænsning 0 0

Hensættelser til tilbagebetaling i 2022 8.709 47.781

Hensættelse til anvendelse af tilskud i 2022 136.970 0

Skyldige omkostninger m.v. 8.750 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 154.429 47.781

Gæld i alt 154.429 47.781

PASSIVER I ALT 230.843 114.679
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

2021 2020

1 TILSKUD FRA OFFENTLIGE PULJER M.V.

Handicappuljen J-nr. 8775-0461 99.000 85.650

Handicappuljen J-nr. 8775-0499 117.081 0

Handicappuljen J-nr. 8775-0353 850 38.000

ULHAN j-nr. 6515-0230 47.897 43.537

Corona nødpulje 0 10.377

Andre 0 0

264.828 177.564

2 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontingenter 1.000 1.000

IT 1.848 50

Gebyrer 120 120

Kontor og administration 0 393

Revisor 8.750 0

Andre udgifter - gaver/bårebuket 1.000 0

Diverse udgifter 300 0

13.018 1.563

3 AKTIVITETER

Familiemøde - indledende omkostninger, depositum 14.990 0

Familiemøde - Kerteminde aflysningsomkostninger 0 40.661

Drive-Through-Swap 2020 0 33.756

Andre aktiviteter 0 0

14.990 74.417
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

TILSKUD ULHAN J nr. 6515-0230

Beretning om anvendelse af tilskuddet

Periode 1. januar 2021 - 31. december 2021 Faktisk Budget

Tilskud ULHAN jr. 6515-0230 47.897 47.897

Overført fra tidligere år 39.072 0

Samlede indtægter 86.969 47.897

Udgifter, drift af foreningen i 2021 28.008 0

Diverse 0 0

Tilbagebetalt i året 39.072 0

Overført til næste år 19.889 0

Samlede udgifter/overførsler 86.969 0

Balance/tilbagebetaling 0 47.897

Tilskuddet er anvendt til drift af foreningen. Grundet corona har det ikke været muligt med 
fysiske aktiviteter, hvor foreningens omkostningsniveau har været begrænset. Det ikke 
anvendte tilskud overføres til 2022, hvor det forventes anvendt til drift af foreningen.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

TILSKUD HANDICAPPULJEN J nr. 8775-0461

Beretning om anvendelse af tilskuddet

Periode 1. juli 2020 - 31. december 2021 Faktisk Budget

Tilskud Handicappuljen jr. 8775-0461 137.000 137.000

Overført fra tidligere år 0 0

Samlede indtægter 137.000 137.000

Drive-Through-Swap 2020 33.756 38.000

Betalt af foreningen -4.465

Familiemøde 2020/21 0 99.000

Tilbagebetalt i perioden 99.000 0

Overført til næste år 0 0

Samlede udgifter/overførsler 128.291 137.000

Balance/tilbagebetaling 8.709 0

Tilskuddet har grundet corona kun delvist været udnyttet. Der er således tilbagebetalt kr. 
99.000 og i 2022 vil yderligere kr. 8.709 blive tilbagebetalt.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

TILSKUD HANDICAPPULJEN J nr. 8775-0499

Beretning om anvendelse af tilskuddet

Faktisk Budget

Tilskud Handicappuljen jr. 8775-0499 117.081 117.081

Overført fra tidligere år 0 0

Samlede indtægter 117.081 117.081

Udgifter 0 0

Diverse 0 0

Tilbagebetalt i året 0 0

Overført til næste år 117.081 117.081

Samlede udgifter/overførsler 117.081 117.081

Balance/tilbagebetaling 0 0

Grundet corona, har tilskuddet endnu ikke været anvendt. Tilskuddet forventes anvendt i 
2022, hvorfor hele beløbet er hensat til senere anvendelse.
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1. REVISION AF ÅRSREGNSKABET

1.1. Indledning

1.2. Konklusion af den udførte revision og revisionspåtegning

2. SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE REGNSKABET FOR ÅR 2021

Som valgte revisorer for Patentforeningen Fanconi Anæmi Danmark har vi afsluttet 

revisionen af årsrapporten for regnskabsåret 2021.

Godkender ledelsen årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsrapporten

med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Årsrapporten for år 2021 udviser et resultat på kr. 9.517, samlede aktiver på kr. 

230.843 og en egenkapital på kr. 76.415.

Vor rapportering om den udførte revision har været tilrettelagt således, at væsentlige

observationer og vurderinger, som efter vor opfattelse burde meddeles til foreningen

ledelse er medtaget i revisionsprotokollen, hvilket ligeledes gælder kommentarer til

udvalgte poster i årsrapporten.

Vor konkluderende rapportering til regnskabslæsere om resultatet af den udførte

revision er sammenfattet i revisionspåtegningen på årsrapporten.

Der er ingen særlige forhold for regnskabsåret.

I forbindelse med revisionen for regnskabsåret, har vi påset at anvendelsen af ULHAN

midler ikke har været brugt til kommerciel virksomhed.
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3. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET

3.1. RESULTATOPGØRELSEN

3.2. BALANCEN

Likvide beholdninger

Gældsforpligtelser

Vi har afstemt foreningens gæld til underliggende dokumentation.  

Vi har afstemt foreningens likvide beholdninger til den forelagte dokumentation.  

Vi har kun i mindre omfang kunnet bygge vor revision på den interne kontrol i de

systemer og forretningsgange, der anvendes i foreningen. Årsagen dertil er, at der

ikke er mulighed for at opbygge systemer med indbyggede kontroller, når få personer

varetager samtlige funktioner.

Vi må derfor konstatere, at fejl, der kan opstå som følge af, at samme person

bestrider udførende og kontrollerende funktion, har vi ingen eller kun begrænsede

mulighed for at opdage, og der findes ingen praktisable revisionsmetoder til at afsløre 

sådanne fejl.

Revisionen er i væsentlig grad baseret på en gennemgang af registreringerne og det

hertil hørende bilagsmateriale.

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til omtale af konkrete fejl, mangler eller

usikkerheder, som efter vor opfattelse kræver ledelsens opmærksomhed.

Resultatopgørelsens poster er revideret og analyseret på grundlag af specifikationer,

udvalgt dokumentationsmateriale samt afstemningsmateriale.

Til enkelte poster i årsrapporten og andre forhold vedrørende årsregnskabet skal vi

anføre følgende:
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4 ØVRIGE OPLYSNINGER

4.1. Protokoller m.v.

4.2. Ledelsens regnskabserklæring

4.3. Forsikringsforhold

5 GENERELT - REVISION OG ANSVAR

5.1. Revisionens formål

5.2. Tilrettelæggelse og udførelse af revisionen

Revisionens formål er at undersøge og tage stilling til, om det af ledelsen

udarbejdede årsregnskab som helhed giver et redeligt udtryk for foreningens resultat

og økonomiske stilling, herunder om årsregnskabet er rigtigt udarbejdet i

overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og om det er

udarbejdet efter almindeligt anerkendt regnskabspraksis, samt om regnskabet

indeholder alle krævede og nødvendige oplysninger.

Ifølge ledelsens oplysninger er foreningforsvarligt forsikringsdækket i en eventuel

skadesituation.

Foreningens ledelse har i forbindelse med afslutningen af revisionen af årsregnskabet

afgivet regnskabserklæring og bekræftet regnskabets fuldstændighed, herunder

oplysninger om kautions- og garantiforpligtelser, pantsætninger og øvrige

sikkerhedsstillelser, verserende retssager, væsentlige begivenheder efter

regnskabsårets udløb, forsikringsforhold og andre vanskelige reviderbare områder.

Forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision.

Vi har påset, at foreningen overholder bestemmelserne i årsregnskabsloven og

selskabslovgivningen om forhandlingsprotokol for bestyrelsen/ledelsen samt

forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollater på bestyrelsesmøder.

Revisionen er tilrettelagt og gennemført på grundlag af en vurdering af risiko og

væsentlighed. Som grundlag for risikovurderingen har vi analyseret udviklingen i

resultatopgørelsen og balancen, herunder foretaget sammenholdelse med eventuelle

budgetter. Risikovurderingen er endvidere baseret på vort kendskab til de i

foreningen etablerede forretningsgange og det interne kontrolsystem. Revisionen er

dels udført i årets løb og dels i forbindelse med revision af årsregnskabet.

Revisionsindsatsen har været koncentreret om regnskabsposter og områder, hvor der

er risiko for væsentlige fejl og mangler.
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5.3. Revisors ansvar

5.4. Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen ifølge årsregnskabsloven og

selskabslovgivningen

Revisionen af årsregnskabet har ikke omfattet en detaljeret gennemgang af alle årets

transaktioner, men er baseret på stikprøver. Ved revisionen af resultatopgørelsen har

vi overbevist os om, at væsentlige indtægter og udgifter er medtaget, ligesom vi har

sikret os, at indtægter og udgifter er periodiseret korrekt. Ved revision af balancen

har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, om deres

tilstedeværelse på statustidspunktet samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har

endvidere kontrolleret, at de gældsposter og forpligtelser, der os bekendt påhviler

selskabet, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet.

Vi har som revisorer ansvaret for, at revisionen tilrettelægges og gennemføres på en

sådan måde, at vor revision i rimeligt omfang afdækker de risici, der er for væsentlige

fejl og mangler i regnskabet. Vi har desuden pligt til gennem vor revision at erhverve

os en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed.

Ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes et årsregnskab bestående af balance,

resultatopgørelse, noter og årsberetning i overensstemmelse med lovgivningens og

vedtægternes regler herom.

Ledelsen skal sørge for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af

lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen kontrolleres på en efter

foreningens forhold tilfredsstillende måde. Ledelsen skal endvidere tage stilling til,

om foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til foreningens

drift.

Ved udførelsen af vor revision har vi i rimeligt omfang været opmærksomme på

forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Vi har ikke ved

revisionen for regnskabsåret 2021 konstateret uregelmæssigheder. Vi skal i den

forbindelse henvise til efterfølgende afsnit om ledelsens ansvar, idet besvigelser og

uregelmæssigheder bedst imødegås ved etablering af fornuftige forretningsgange og

en stærk intern kontrol.
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6. ANDRE OPGAVER

Udover den lovpligtige revision har vi

-

7. REVISORS ERKLÆRING PÅ REVISIONSPROTOKOLLEN

Revisors erklæring på revisionsprotokollatet

I henhold til lovgivning om godkendte revisorer skal vi oplyse:

at vi opfylder de i lovgivningen indeholder habilitetsbetingelser, og

at

København, den 31. marts 2022

RevisorfællesskabetKreston

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Michael Bo Andersen

Statsautoriseret revisor

Forelagt for ledelsen den 31. marts 2022

Kirstine la Cour Rasmussen Christina Pedersen

Tue Marker Daniel Kold

vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger som vi har 

anmodet om

ydet regnskabsmæssig assistance i forbindelse med udarbejdelsen af

årsrapporten for år 2021





31. marts 2022

Revisorfællesskabet Kreston

MBA Revision ApS

Landemærket 10, 6. sal - Kruso

1119 København K

Att. Michael Bo Andersen

Efter anmodning bekræftes hermed, at det udarbejdede årsregnskab for 2021 der udviser et netto-

resultat på kr. 9.517 og en egenkapital på kr. 76.415 efter min opfattelse indeholder

alle oplysninger til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2021.

Endvidere bekræftes særskilt følgende oplysninger som ligeledes er meddelt til brug for revisionen

af selskabets årsrapport for 2021:

1. Jeg er ikke bekendt med forhold af betydning for årsrapporten som ikke allerede er kommet

til jeres kendskab. Jeg har ikke kendskab til væsentlige aftaler, kontrakter, transaktioner

m.v., som ikke er blevet forevist jer under jeres revision.

2. Samtlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på den rigtige måde af 

årsrapporten.  Eventuelle indskrænkninger i dispositionsretten - ejendomsforbehold, pantsæt-

ninger etc. - er oplyst i årsrapporten.

3. Foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er efter min opfattelse tilstrækkeligt til at dække

den risiko, der hviler på aktiverne. Der er herudover ikke aktiver, hvor der er tale om mere end

normal forretningsmæssig risiko.

4. Ingen i ledelsen har eller har haft lån i foreningen, udover de i de årsrapporten anførte

5. Foreningen har ikke pensions-, veksel-, kautions-, garanti-, leasing- eller hermed beslægtede

forpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten

6. Der verserer ikke retssager eller foreliggende andre forhold, herunder miljømæssige forhold

som skønnes at indebære væsentlige risiko for foreningen, hvortil der ikke er taget hensyn

i årsrapporten.

7. Foreningenhar ikke indgået købs- samt salgskontrakter, der er ekstraordinære i relation til 

foreningens normale forhold, eller som i forhold til prisniveauet på balancedagen er tabsgivende

skønnes tilstrækkelige til at dække evt. skadessituationer.

Ledelseserklæring for Patentforeningen Fanconi Anæmi Danmark i forbindelse med årsrapporten 

1. januar 2021 - 31. december 2021



2.

8. Der er tegnet forsikringer, som løbende revurderes, og som ud fra foreningens forhold og en risiko-

vurdering skønnes tilstrækkelige til at dække evt. skadessituationer.

9. Jeg har ikke siden den sidst afgivne ledelseserklæring konstateret besvigelser, som ikke 

er kommet revisor til kendskab ligesom jeg fortsat anser de eksisterende interne kontroller og 

forretningsgange for tilstrækkelige til at minimere for utilsigtet fejlinformation i årsrapporten 

samt til at sikre foreningen værdier imod misbrug.

10. Der er i tiden mellem regnskabsafslutningen og underskrifts datoen ikke forekommet forhold 

eller transaktioner med væsentlige indflydelse på foreningens økonomiske stilling hvortil der ikke 

allerede er taget hensyn i regnskabet eller hvorom der er oplyst i årsberetningen.

København, 31. marts 2022

Kirstine la Cour Rasmussen

Tue Marker

_________________________

_________________________






