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Indledning
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Revision Københavns revision af indsamlingsregnskabet for Dansk Datahistoriks Forening for den periode som sluttede pr. 31. marts 2021.
Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne indsamlingsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160
af 26/02/2020 om offentlige indsamlinger.

Regnskabserklæring for 1. april 2021 - 31. marts 2022
Ledelsen af Dansk Datahistoriks Forening kan efter bedste overbevisning bekræfte at:
Formalia
Det er ledelsens ansvar at aflægge indsamlingsregnskabet således, at indsamlingsregnska-

ledelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed,
ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
alle transaktioner i det forløbne periode er foretaget på normal forretningsmæssig basis,
ledelsen har gennemgået og godkendt den af revisor foretagne kontering af årets løbende
transaktioner, samt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen,
ledelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen af indsamlingsregnskabet, således at indsamlingsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler – både enkeltvis og sammenlagt,
ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud
m.v., og
indeværende års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis.
Besvigelser
Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller
andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på indsamlingsregnskabet,
ledelsen har givet revisor oplysning om resultatet af ledelsens vurdering af risikoen for, at
indsamlingsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser, og
ledelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller
formodninger om besvigelser, som ledelsen har kendskab til, og som kan have påvirket indsamlingsregnskabet.

1

Penneo dokumentnøgle: 2CJBY-5HF0E-CN3D3-LFDZ0-LT5X3-ECWEZ

bet er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser,

Indsamling – Dansk Datahistoriks Forening

Regnskabserklæring af den

/

2022

Fuldstændighed
Indsamlingsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af indsamlingens pr. 31. marts 2021,
samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i indsamlingsregnskabet og
er periodiseret korrekt,
indsamlingen har opfyldt alle kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig
indflydelse på indsamlingsregnskabet,
ved indsamlingen er det ikke påtaget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af indsamlingsregnskabet,
ledelsen fuldstændigt har oplyst om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. og oplys-

der ikke, ud over det i indsamlingsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af indsamlingens finansielle stilling,
ledelsen kan bekræfte fuldstændigheden af de afgivne oplysninger vedrørende nærtstående
parter, og
indsamlingsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
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Bestyrelsen

Michael Ørnø

Henrik Olsen
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ningerne er indregnet i indsamlingsregnskabet,
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