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Regnskabserklaering vedrorende arsrapporten for Sam Zinglersens Fond for 2006 

Denne erklasring er udarbejdet i forbindelse med Deres revision af arsrapporten for Sam 
Zinglersens Fond for det regnskabsar, som sluttede pr. 31. december 2006. Arsrapporten 
udviser et resultat pa t.kr. -13 og en egenkapital pa t.kr. 2.677. 

Revisionen udfores med det formal at kunne forsyne arsrapporten med en revisionspateg-
ning om, hvorvidt denne giver et retvisende billede af Sam Zinglersen Fond's finansielle 
stilling pr. 31. december 2006 og af resultatet af dets aktiviteter og pengestromme for regn-
skabsaret 1. januar - 3 1 . december 2006 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Det er vort ansvar at aflaegge arsrapporten saledes, at den giver et retvisende billede i over
ensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

V i bekraefter efter bedste overbevisning folgende forhold: 

1. Arsrapporten er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er 
nodvendige til bedommelsen af fondens aktiver og passiver, resultatet af arets drift og 
den okonomiske stilling pr. 31. december 2006. 

2. Samtlige de i balancen viste aktiver er til stede, tilhorer fonden og er forsvarligt vurde-
ret. Der er ikke foretaget pantsaetninger eller anden sikkerhedsstillelse, der ikke frem-
gar af arsrapporten. 

3. Alle de fonden pr. statusdagen pahvilende forpligtelser af regnskabsmaessig art er med-
taget i arsrapporten. 

4. Der er os bekendt ikke siden regnskabsarets udlob indtruffet begivenheder, som i v^ -
sentlig grad pavirker fondens okonomiske stilling, ovrige oplysninger i arsrapporten el
ler den fremtidige regnskabsaflaeggelse. Vi bar ingen planer eller intentioner, som pa 
vaesentlig made kan pavirke den bogforte vaerdi eller asndre grupperingen af aktiver og 
passiver opfort i balancen. 

5. Fondens kapitalberedskab vurderes at vaere tilstraskkeligt, og fonden forventes at fort-
s^tte driften i overskuelig fremtid. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse hernied. 

6. Hele fondens bogforing og det dertil knyttede regnskabsmateriale er stillet til Deres 
radighed. De bar i tilknytning hertil, hvor det er aktuelt, modtaget oplysninger om: 
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