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Vores konklusion på revisionen
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Konklusion på vores revision
Vi afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på vores revision

Konklusion

Vi har afsluttet vores revision af det af ledelsen aflagte 
årsregnskab for 2017/18.

Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, 
vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden 
forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningen for at påse, 
at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet 
bekendt med i forbindelse med vores revision. 

Vi vil udstede en særskilt udtalelse om, at ledelses-beretningen 
er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Going concern

Ledelsen har valgt at aflægge årsregnskabet ud fra going 
concern-princippet. 

Baseret på vores revision er vi enige i ledelsens vurdering.

Ikke-korrigerede fejl

Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen.

I vores aftalegrundlag er revisionens formål, 
omfang og udførelse, revisors rapportering 
samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og 
revisor beskrevet. 
Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at 
eventuelle nye ledelsesmedlemmer får 
udleveret et eksemplar heraf.

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi 
opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, 
og at vi under revisionen har modtaget alle 
de oplysninger, vi har anmodet om.

Vi afgiver en revisionspåtegning uden 
forbehold, fremhævelser eller særlige 
rapporteringsforpligtelser.

Der er ikke konstateret fejl under 
revisionen.

Kontrol af ledelsens pligter

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som 
den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at 
oprette og føre fortegnelser. Endvidere har vi påset, at 
selskabet på alle væsentlige områder overholder 
bogføringsloven.
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Forretningsgange og interne kontroller

Gennemgangen af virksomhedens interne kontroller har givet anledning til bemærkninger

Revisionen har endvidere omfattet en 
vurdering af, om virksomhedens 
rapporteringssystemer, forretningsgange og 
interne kontroller fungerer forsvarligt. 
Formålet hermed er at påse, om der 
forefindes korrekte, troværdige og rettidige 
bogholderiregistreringer som grundlag for 
regnskabsaflæggelsen.

Konstaterede mangler i interne kontroller:
1. Manglende funktionsadskillelse på 
centrale områder i virksomhedens 
økonomifunktion.

Manglende funktionsadskillelse

Virksomhedens administrations- og økonomifunktion varetages 
af så få personer, at der ikke kan etableres en reel 
funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og 
kontrollerende funktioner i virksomhedens. 

Endvidere er der ikke etableret detaljerede forretningsgange og 
interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i 
årsregnskabet. Disse forhold forøger risikoen for fejl som følge 
af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret 
fejl som følge af den manglende funktions-adskillelse.

Generelle IT-kontroller

Vi har ikke gennemgået virksomhedens generelle IT-kontroller, 
da vi har vurderet, at eventuelle svagheder eller mangler heri 
ikke vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i 
årsregnskabet. 

Vi skal anbefale, at ledelsen foretager en vurdering af, om 
virksomhedens backupprocedurer er tilstrækkelige til at sikre, at 
bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.

Øvrige bemærkninger

Der sker ikke altid synlig godkendelse af bilag, specielt 
rejsebilag mangler synlig godkendelse.
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Ledelsens påtegninger

Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger og erklæringer

Ledelsespåtegning

Ledelsen skal som krævet ved lov afgive 
en påtegning på årsrapporten, hvori der 
bekræftes, at årsrapporten:

• Er blevet godkendt

• Giver et retvisende billede af aktiver, 
passiver, finansiel stilling samt 
resultatet i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven, regnskabsklasse 
A med nødvendige tilretninger.

• Indeholder en ledelsesberetning, som 
indeholder en retvisende redegørelse 
for de forhold,  beretningen omhandler.

Vi har i forbindelse med vores revision udført 
visse handlinger i overensstemmelse med 
gældende lov og revisionsstandarder 
vedrørende ledelsens påtegninger på 
årsrapporten, ledelsens regnskabserklæring 
og forespørgsler om besvigelser.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke under vores 
revision har identificeret fejl i årsregnskabet 
som følge af besvigelser.

Ledelsens regnskabserklæring

Som led i revisionen af vanskeligt 
reviderbare områder har direktionen 
afgivet en regnskabserklæring over for os 
vedrørende årsregnskabet.

Forespørgsler om besvigelser

Det er ved lov pålagt os at indhente 
udtalelser fra den daglige og øverste 
ledelse om eventuelle konstaterede eller 
formodede besvigelser eller 
fejlinformationer.

Den øverste ledelse og daglige ledelse 
har oplyst over for os, at de ikke har 
kendskab til besvigelser, påståede 
besvigelser eller formodninger om 
besvigelser, ligesom der ikke vurderes at 
være særlig risiko for væsentlige fejl i 
virksomhedens årsregnskab som følge af 
regnskabsmanipulation eller misbrug af 
aktiver.
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Overblik over årsregnskabet
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Hovedtal

Egenkapitalen er steget til 1.545 t.kr. pr. 30.06.2018.

Foreningens likviditet, værdipapirer og bankindestående 
udgør ca. 1.871 t.kr.

Hovedtal

t.kr. 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Hovedtal

Nettoomsætning 2.224 2.003 1.844 1.710 1.539
Bruttoresultat 1.029 1.015 988 875 634
Driftsresultat 176 212 195 27 (114)
Årets resultat 185 218 213 21 (97)
Balancesum 2.098 1.539 1.338 1.111 1.064
Egenkapital 1.545 1.360 1.141 928 907

Nøgletal (%)
Bruttomargin 46% 51% 54% 51% 41%

Egenkapitalens forrentning 24% 17% 21% 2% n/a
Soliditetsgrad 74% 88% 85% 84% 85%
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Resultatopgørelsen 

Nettoomsætningen er steget med 221 t.kr.  Stigningen 
skyldes primært indtægter ved døgnseminar og stigning i 
indtægter ved årsmødet. Kontingenter er faldet med ca. 
5% til 1.106 t.kr.

Øvrige primære indtægter vedrører indtægter ved 
årsmøde og døgnseminar.

Bruttoresultat, som er nettoomsætning minus andre 
eksterne omkostninger ligger nogenlunde stabilt omkring 
1. mio. kr.

Årets resultat er på niveau med sidste år. 

Renteindtægter på værdipapirer udgør ca. 8 t.kr. Afkast 
efter kursregulering udgør ca. 1,7%.

Resultatopgørelse

kr. 2017/18 2016/17

Nettoomsætning 2.223.689 2.003 

Andre eksterne omkostninger (1.195.073) (988)

Bruttoresultat 1.028.616 1.015 

Personaleomkostninger (852.988) (803)

Driftsresultat 175.628 212 

Andre finansielle indtægter 9.731 9 

Andre finansielle omkostninger 0 (3)

Årets resultat 185.359 218 

Forslag  til resultatdisponering

Overført resultat 185.359 218 

Resultatdisponering 185.359 218 
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Balance pr. 30.06.2018

Aktiver

kr. 2017/18 2016/17

Andre værdipapirer og kapitalandele 495.333 493 

Finansielle anlægsaktiver 495.333 493 

Anlægsaktiver 495.333 493 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 131.856 35 

Andre tilgodehavender 80.374 89 

Periodeafgrænsningsposter 14.950 15 

Tilgodehavender 227.180 139 

Likvide beholdninger 1.375.846 907 

Omsætningsaktiver 1.603.026 1.046 

Aktiver 2.098.359 1.539 
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Passiver

kr. 2017/18 2016/17

Virksomhedskapital 1.360.106 1.142 

Overført overskud eller underskud 185.359 218 

Egenkapital før minoritetsinteresser 1.545.465 1.360 

Egenkapital 1.545.465 1.360 

Hensættelser 0 0 

Langfristede gældsforpligtelser 0 0 

Bankgæld 0 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.125 23 

Anden gæld 529.769 156 

Kortfristede gældsforpligtelser 552.894 179 

Gældsforpligtelser 552.894 179 

Passiver 2.098.359 1.539 
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Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem 
virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af 
høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 264.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på 

Facebook, LinkedIn eller Twitter.
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