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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 for LAG Haderslev-Tønder.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den af foreningen fastlagte regnskabspraksis.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 20. juli 2022
Bestyrelsen

Johanne Marie Ludvigsen, formand

Jørgen Smed, næstformand

Jens Møller

Niels Koustrup

Karl Gunnar Gregersen

Svend Erik Christensen

Jens Bonde, kasserer

Tina Rosenkilde

Finn Hansen

Mette Bossen Linnet

Jacob Gubi

Hans Christian Riggelsen

Johan Schmidt

Jan Holm

Karin Sand Hansen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til bestyrelsen i LAG Haderslev-Tønder
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LAG Haderslev-Tønder for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter
resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
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

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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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.
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:
- 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.
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- 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
foreningens interne kontrol.
- 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.
- 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.
- 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.
Vi kommunikerer med ledelsen 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.
Aarhus N, den 20. juli 2022
DLBR Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 45 11 95
Jens Faurholt
Registreret revisor
mne33755
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2021 er aflagt i overensstemmelse med nedenstående principper.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med tilkendegivelse og korrigeres for ej anvendte
Udgifter
Udgifter indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel
vurdering.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
2021

2020

Tilsagn
Heraf ej forbrugt
Anvendt tilskud fra tidligere år

759.528
-11.679
0

756.407
0
76.985

Indtægter i alt

747.849

833.392

SLF løn- og administrationsomkostninger
Information, herunder annoncering
Rejseudgifter, leje af lokaler og forplejning
Revision og regnskabsudarbejdelse
Porto og gebyrer

-702.504
-11.380
-17.953
-12.500
-1.317

-791.887
-10.818
-17.241
-12.500
-701

Udgifter i alt

-745.654

-833.147

Resultat før renter

2.195

245

Renter pengeinstitut

-2.195

-245

0

0

Årets resultat = omkostninger der ikke er godkendte/søgt om
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BALANCE 31. DECEMBER
2021
kr.

2020
kr.

229.789
229.789

576.183
576.183

Likvide beholdninger

323.879

35.749

Omsætningsaktiver

553.668

611.932

Aktiver

553.668

611.932

-3.842
2.199
466.435
464.792

-3.842
2.199
454.756
453.113

Skyldig SLF
Andre skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

82.635
6.241
88.876

158.436
383
158.819

Gældsforpligtelser

88.876

158.819

553.668

611.932

Note
Tilgodehavende tilskud
Tilgodehavender

1

Ej godkendt omkostninger, tidligere år
Fra primo
Ej anvendte tilsagn, overført til kommende år
Egenkapital ultimo

2
3

Passiver
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NOTER
2021
kr.

2020
kr.

Note 1 - Tilgodehavende tilskud
Tilskud 2015
Tilskud 2016
Tilskud 2017
Tilskud 2018
Tilskud 2019
Tilskud 2020
Tilskud 2021

710
0
301.427
135.402
2.473
136.171
-346.394

710
0
301.427
135.402
2.473
136.171
0

229.789

576.183

1.198
600
1.165
879
0
0
0

1.198
600
1.165
879
0
0
0

3.842

3.842

0
54.942
293.814
117.679

106.000
54.942
293.814
0

466.435

454.756

Note 2 - Ej godkendte omkostninger, tidligere år
Ej godkendte omkostninger 2015
Ej godkendte omkostninger 2016
Ej godkendte omkostninger 2017
Ej godkendte omkostninger 2018
Ej godkendte omkostninger 2019 - endnu ej behandlet
Ej godkendte omkostninger 2020 - endnu ej behandlet
Ej godkendte omkostninger 2021 - endnu ej behandlet

Note 3 - Ej anvendte tilsagn, overført til kommende år
Ej anvendt tilsagn 2018
Ej anvendt tilsagn 2019
Ej anvendt tilskud 2020
Ej anvendt tilskud 2021
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LAG HADERSLEV-TØNDER
PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2021
SIDE 36 40

DLBR Revision, Godkendt revisionsanpartsselskab, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N, CVR-nr. 32 45 11 95

Protokollat til årsregnskabet for LAG Haderslev-Tønder
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi afsluttet den i årsregnskabsloven foreskrevne
revision af årsregnskabet for 2021. I den anledning skal vi redegøre for følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisionen af årsregnskabet
Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
Kommentarer til den udførte revision og årsregnskabet
Øvrige oplysninger
Revisors øvrige opgaver
Erklæringer i forbindelse med revisionen

1. Revision af årsregnskabet
1.1. Indledning
Årsregnskabet for 2021 udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital (i kr.):
2021
0
553.668
464.792

Årets resultat
Aktiver i alt
Egenkapital

2020
0
611.932
453.113

1.2. Revisionens omfang og udførelse
Med hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors
ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar henviser vi til side 1 - 5 i vores tiltrædelsesprotokollat af 14.
april 2015.
Revisionen af årsregnskabet er primært udført efter regnskabsårets udløb.
Revisionen har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering med videre af nogle af de væsentligste forretningsgange, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet, en analyse af resultatopgørelsens poster samt en gennemgang og vurdering af foreningens balance pr. 31. december 2021.
1.3. Konklusion på den udførte revision
Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for den uafhængige
revisors erklæring.
I afsnit 2 er redegjort for særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen. Der henvises hertil.
Godkender ledelsen årsregnskabet i dens nuværende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisor
erklæring uden forbehold eller fremhævelser af forhold.
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2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning
for årsregnskabet.
3. Kommentarer til den udførte revision og årsregnskabet
3.1. Den udførte revision
I forbindelse med vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt foretaget en vurdering af, om de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af foreningens årsregnskab.
På grund af foreningens størrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, hvilket
svækker en effektiv intern kontrol.
Vi skal dog tilføje, at vi gennem vores revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til nogen
mistanke om besvigelser.
Bemærkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejdernes hæderlighed i tvivl, men er alene
fremsat ud fra det principielle forhold, at misligheder kan finde sted med den foreliggende forretningsgang uden at sådanne misligheder nødvendigvis måtte blive opdaget ved den normale revision.
Vi opfordrer derfor ledelsen til at føre udvidet opsyn på dette område.
3.2. Årsregnskabet generelt
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
3.3. Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2021 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
god regnskabsskik.
Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsregnskabet.
3.4. Resultatopgørelse
Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år. Vi har
stikprøvevis revideret væsentlige resultatposter til underliggende bilag og anden dokumentation, ligesom
vi har gennemgået bilag efter statusdagen.
3.5. Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger, 323.879 kr.
Vi har afstemt indestående i pengeinstitut til årsopgørelse.
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3.6. Gældsforpligtelser, 88.876 kr.
Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med
oplysninger fra kreditorerne.
For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.
4. Øvrige oplysninger
4.1. Pligt til at føre bøger og protokoller
Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt
med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv., samt underskrive revisionsprotokollater. Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.
4.2. Opbevaring af regnskabsmateriale mv.
Vi er i henhold til erklæringsbekendtgørelsen pligtige til at påse, at lovgivningens krav om bogføring og
opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.
Det er vores opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.
4.3. Forsikringsforhold
Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vi ikke indestår for, at foreningens forsikringsforhold med
hensyn til forsikringssummer m.v. er tilstrækkelige.
Vi skal anbefale, at foreningen tilstræber at afholde et årligt møde med dets forsikringsselskab, således at
foreningens forsikringer gennemgås.
5. Revisors øvrige opgaver
Vi har i regnskabsåret assisteret med udarbejdelse af årsregnskabet.
6. Erklæringer i forbindelse med revisionen
6.1. Kassererens erklæring
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra den daglige ledelse af regnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, begivenheder
efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.
6.2. Ledelsens erklæring
Ledelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende:
At ledelsen opfylder sit ansvar, som er angivet i det protokollat, som er omtalt ovenfor i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
At ledelsen opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et
årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl.
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At ledelsen har givet revisor adgang til al relevant information mv. og adgang til personer i foreningen,
som er relevante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af årsregnskabet.
6.3. Begivenheder indtruffet efter balancedagen
Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har ledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen.
Ledelsen har oplyst, at der efter ledelsens opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen,
som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.
Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.
6.4. Revisors erklæringer
I henhold til revisorloven skal vi oplyse følgende:
At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Aarhus N, den 20. juli 2022
DLBR Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab

Jens Faurholt
Registreret revisor
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Forelagt bestyrelsen, den

/

2022

Johanne Marie Ludvigsen
Formand

Jørgen Smed
Næstformand

Jens Møller

Niels Koustrup

Karl Gunnar Gregersen

Svend Erik Christensen

Jens Bonde
Kasserer

Tina Rosenkilde

Finn Hansen

Mette Bossen Linnet

Jacob Gubi

Hans Christian Riggelsen

Johan Schmidt

Jan Holm

Karin Sand Hansen

Med ovenstående underskrift tilkendegiver medlemmerne af den øverste ledelse desuden følgende:
At vi opfylder vores ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet, for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
At vi har givet revisor adgang til al den information, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold samt yderligere information, som revisor har anmodet om.
At vi har givet revisor ubegrænset adgang til at indhente revisionsbevis fra personer i virksomheden.
At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet.
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LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for LAG Haderslev-Tønder
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:
Regnskabet
Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultat.
De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder
dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter og bekræfter, at disse er
passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver indregnet eller oplyst, er indregnet eller oplyst.
Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring foreningens fortsatte drift med revisor og forventer, at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores indgående viden
om foreningens forventede fremtidige forhold og finansiering.
Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.
Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har
en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne kontroller, eller som kunne have
haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
Foreningen har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold
eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.
Foreningen har ingen finansierings- eller leasingaftaler ud over dem, der er oplyst i årsregnskabet.
Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som
eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand.
De foretagne nedskrivninger til imødegåelse af tab er efter vores opfattelse tilstrækkelige til at dække
den risiko, der pr. balancetidspunktet hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om mere end
normal forretningsmæssig risiko.
Der er ikke verserende eller truende retssager.
Afgivet information
Vi har givet revisor:
o adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold,
som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet
o yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
o ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som det har været nødvendigt at indhente
revisionsbevis fra.

Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser,
som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer:
o Ledelsen
o Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol
o Andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser,
som påvirker foreningens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.
Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af
love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
Vi har oplyst revisor om identiteten af virksomhedens nærtstående parter og om alle relationer til og
transaktioner med nærtstående parter, som vi er blevet bekendt med.
Skattemæssige opgørelser mv. i tilknytning til årsregnskabet er opgjort efter gældende skattelovgivning og almindeligt anerkendte retningslinjer. Vi har foretaget de nødvendige skattemæssige korrektioner for at sikre korrekte skattemæssige værdiopgørelser og korrekt skattepligtig indkomst.
Vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, og vi har underrettet revisor om eventuelle fejl eller mangler i vores interne kontroller, som vi er bekendt med.
Ingen direktør, intet bestyrelsesmedlem og ingen kapitalejere har lån i foreningen (eller har haft det
i årets løb) ud over de i årsregnskabet anførte.
Ledelsen anser foreningens forsikringsdækning for tilstrækkelig.
Foreningen har ikke modtaget kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om én samlet
betaling.
Foreningen har ingen fast advokatforbindelse.
At ingen kapitalejer i foreningen er omfattet af reglerne omkring politisk eksponerede personer jf.
hvidvaskloven.
At virksomheden har foretaget de fornødne tiltag vedrørende GDPR.
Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde.

Haderslev, den 20. juli 2022
Direktion:

Johanne Marie Ludvigsen
Direktør

