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Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København
REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2014
Denne regnskabserklæring er afgivet på fondsbestyrelsens vegne af fondens formand i forbindelse med
revisionen af årsregnskabet for Danmarks Biblioteksforenings Fond for det regnskab, som sluttede 31.
december 2014.
Jeg bekræfter efter min bedste overbevisning følgende forhold:
at jeg har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser
og fejl,
at jeg har oplyst min vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde fejlinformation som
følge af besvigelser,
at der ikke er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket
årsregnskabet eller fonden,
at aktiverne tilhører fonden, er til stede på årsafslutningsdagen, og at vurderingen af disse er foretaget
forsvarligt og i overensstemmelse med god, redelig og tidssvarende fondsskik samt fremgår på rigtig
måde af årsregnskabet,
at jeg ikke har konkrete planer eller hensigter, som kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,
at ingen af fondens aktiver er pantsatte eller er behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i
årsregnskabet anførte,
at de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab på aktiverne er tilstrækkelige til at dække den
risiko, der på årsafslutningsdagen påhviler disse, og at der herudover kun er tale om normal
forretningsmæssig risiko,
at der ikke er indgået kontrakter, der kan påføre fonden betydelige eller usædvanlige risici,
at effekten af ikke korrigerede fejlinformationer eller udeladelser enkeltvis og sammenlagt er
uvæsentlige for årsregnskabet,
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at samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er medtaget i årsregnskabet og alle
væsentlige periodeafgrænsninger er foretaget korrekt,
at alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler fonden, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af
årsregnskabet,
at fonden ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser, herunder afgivet
hensigtserklæringer, som ikke fremgår af årsregnskabet,
at fonden ikke har påtaget sig pensionsforpligtelser eller lignende, ud over hvad der fremgår af
årsregnskabet,
at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til fondens forhold skønnes tilstrækkelige til at
dække fondens eventuelle skadessituationer,
at der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, andre krav eller
konstateret besvigelser, som må tillægges betydning for bedømmelsen af fondens finansielle stilling,
at der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, i perioden fra regnskabsårets
udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som
væsentligt påvirker fondens resultat eller finansielle stilling,
at årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af fondens resultat og den
finansielle stilling,
at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for
bedømmelse af årsregnskabet.

København, den 24. februar 2015
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