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Vir ksomhedsoplysninger 

 
  Virksomhed  
Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge  
Avderødvej  32A  
2980 Kokkedal  
  
CVR-nr.: 29032491  
Hjemsted: Fredensborg kommune  
Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016  
  
Telefon: 48207800     
 
  Bestyrelse  
Søren Skjødt, formand  
Hanne Dalsgård, næstformand  
Peter Rødbro Johannessen, kasserer  
Annette Olsen,    
Torben Norup  
Tina Maria Larsen  
Ole Christian Graversen     
 
  Revisor  
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C     
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Ledelsespåtegning  

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for 
Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 
30.06.2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Avderød, den 29.09.2016 

Bestyrelse 
 
      
      
Søren Skjødt  Hanne Dalsgård  Peter Rødbro Johannessen  
formand  næstformand  kasserer  
      
      
Annette Olsen  Torben Norup  Tina Maria Larsen  
       
      
      
Ole Christian Graversen             
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Den uaf hæng ige revisors er klæringer 

Til bestyrelsen i Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge for regnskabsåret 
01.07.2015 - 30.06.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og no-
ter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, 
at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
30.06.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

København, den 29.09.2016 

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33963556 
 
 
Eigil hansen 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Foreningens hovedaktivitet er at repræsentere medlemsinstitutionernes faglighed og faglige interesser overfor 
offentlige myndigheder, interesseorganisationer m.fl. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat blev et overskud på 213 t.kr. mod 21 t.kr. i 2014/15.  Foreningens egenkapital udgør 1.142 t.kr. 
pr. 30.06.2016. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspra ksis 

Regnskabsklasse 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med 
de nødvendige tilretninger. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Bortset fra ind- og udbetalinger vedrø-
rende Netværksgruppen Julegaveregn som fra og med 2015/16 indgår i balancen under aktiver og gæld. Sam-
menligningstallene er ikke tilpasset, i det driftsresultat i forhold til 2015/16 alene er reduceret med 10 t.kr. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-
nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-
pligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 
Indtægterne består primært af kontingentbetalinger fra medlemsinstitutionerne og af medlemmernes indbeta-
linger vedrørende årsmøde.  

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herun-
der udgifter vedrørende årsmøde, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.  

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter �løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
virksomhedens medarbejder. 
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Andre finansielle indtægter 
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og nettokursgevinster vedrørende værdipapirer mv. 

Andre finansielle omkostninger 
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og nettokurstab vedrørende værdipapirer mv. 

Balancen 
Andre værdipapirer og kapitalandele 
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) 
på balancedagen. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2015 /16 

 
      

 Note  
2015/16 

kr.  
2014/15 

t.kr.  
  

 
  

 
   

 
      Nettoomsætning   1.843.911   1.710  
Andre eksterne omkostninger   (854.711)  (835) 
Bruttoresultat   989.200   875  
      
Personaleomkostninger 1  (793.801)  (848) 
Driftsresultat   195.399   27         
 
      Andre finansielle indtægter   17.868   (4) 
Andre finansielle omkostninger   (13)  (2) 

        
Årets resultat   213.254   21     

  
 

  
 
 
      
      
Forslag til resultatdisponering      
Overført resultat   213.254   21  

   213.254   21     
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Balance pr. 30.06.2016 

 
      

 Note  
2015/16 

kr.  
2014/15 

t.kr.  
  

 
  

 
   

 
      Andre værdipapirer og kapitalandele   495.845   489  
Finansielle anlægsaktiver 2  495.845   489  

      
Anlægsaktiver   495.845   489     

  
 

   
 
      Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   21.227   70  
Andre tilgodehavender   0   12  
Periodeafgrænsningsposter   28.585   0  
Tilgodehavender   49.812   82     

  
 

   
 
      Likvide beholdninger 3  791.722   540  

        
Omsætningsaktiver   841.534   622  

        
Aktiver   1.337.379   1.111     
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 Note  
2015/16 

kr.  
2014/15 

t.kr.  
  

 
  

 
   

 
      Virksomhedskapital   928.401   907  
Overført overskud eller underskud   213.254   21  
Egenkapital   1.141.655   928     

  
 

   
 
      Bankgæld   3.004   0  
Anden gæld 4  192.720   183  
Kortfristede gældsforpligtelser   195.724   183     

  
 

   
 
      Gældsforpligtelser   195.724   183  

        
Passiver   1.337.379   1.111  
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Egenkapitalopgørelse for 2015/16  

 
       

  

Virksomheds-
kapital 

kr.  

Overført 
overskud eller 

underskud 
kr.  

I alt 
kr. 

          
Egenkapital primo  928.401   0   928.401  
Årets resultat  0   213.254   213.254  
Egenkapital ultimo  928.401   213.254   1.141.655    
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Noter  
 
    

 
2015/16 

kr.  
2014/15 

t.kr. 
1. Personaleomkostninger    
Gager og lønninger 736.003   752  
Andre personaleomkostninger 57.798   96  

 793.801   848   
  

 
    

 
   

  

Andre vær-
dipapirer og 

kapitalan-
dele 
kr. 

2. Finansielle anlægsaktiver    
Kostpris primo  489.485  
Kostpris ultimo  489.485  
    
Dagsværdireguleringer  6.360  
Opskrivninger ultimo  6.360  
    
Regnskabsmæssig værdi ultimo  495.845    

   
Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer i Danske Invest Danmark mellemlange obligationer og Danske 

Invest Fonde. 
    

3. Likvide beholdninger 
I posten indgår bankindestående vedrørende Netværksgruppen Julegaveregn med 77.385 kr. 
 
 
    

 
2015/16 

kr.  
2014/15 

t.kr. 
4. Anden gæld      
Feriepengeforpligtelser 83.306   83  
Andre skyldige omkostninger 109.414   100  

 192.720   183   
  

 
   

 

I posten Andre skyldige omkostninger indgår nettoværdi af Netværksgruppen Julegaveregn med 77.385 kr. 
  


