Beierholm

Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsrapporten for 2017
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for Dansk
Missionsråd for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2017. Årsregnskabet viser et resultat
efter skat på -105.876 kr. og en egenkapital på 1.372.205 kr.
Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis. Herunder
er det ledelsens ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er
tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

1.

Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller
andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i organisationens
interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af
besvigelser.

2.

Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

3.

Organisationen har ejendomsret til alle aktiver bortset fra finansielt leasede aktiver, og ingen
aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst
i årsregnskabet.

4.

Der er ikke pr. 5. marts 2018 rejst retssager, skattesager eller andre krav, som har væsentlig
betydning for bedømmelsen af organisationens finansielle stilling.

5.

Der er ikke efter balancetidspunktet indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
bedømmelse af organisationens finansielle stilling.

6.

Der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til organisationens forhold skønnes
tilstrækkelige til at dække organisationens eventuelle skadessituation.

7.

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

8.

Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, er indarbejdet og
oplyst i årsregnskabet. Endvidere er alle eventuelle garantier og sikkerhedsstillelser over for
tredjemand oplyst i årsregnskabet.

Frederiksberg, den 5. marts 2018

Jonas A. Jørgensen

Poul Erik Knudsen

generalsekretær
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