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BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Dansk Forening for Statsstøtteret.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Det er vores opfattelse, at års regn skab et giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Det er endvidere vores opfattelse, at bestyrelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beret
ningen omhandler.

København, den 7. juni 2019
Bestyrelse

Preben Sandberg Pettersson

Michael Honoré

Morten Qvist Fog

Olaf Koktvedgaard

Pernille Wegener Jessen

Rass Holdgaard

Sune Troels Poulsen

Henrik Peytz
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Årsrapporten indstilles til godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til foreningens medlemmer
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening for Statsstøtteret for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter års
regnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen godkendte resul
tatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været
underlagt revision.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oply
se om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regn
skabsprincippet 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 regn
skabsbrugerne 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. Her
udover:
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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 afsnit
"Revisors ansvar for revisionen afårsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationa
le etiske regler for revisorer (lESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har op
fyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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•

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 fejlinforma
tion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

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 forenin
gens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssi
ge 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 begiven
heder 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 årsregn
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder el
lerforhold 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 den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse over
veje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn
skabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel
sesberetningen.
Helsingør, den 7. juni 2019
CVR-nr. 30 19 52 64
Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
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Leif Lindén
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mnel9716
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Dansk Forening for Statsstøtteret
c/o Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1353 København V.

Bestyrelse

Preben Sandberg Pettersson
Michael Honoré
Morten Qvist Fog
Olaf Koktvedgaard
Pernille Wegener Jessen
Rass Holdgaard
Sune Troels Poulsen
Henrik Peytz

Revision

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 3
3000 Helsingør

Penneo dokum entnøgle: 6FDHN-08L6C-GJQEV-L2OAF-SED3V-LAL0M

CVR-nr.: 35 93 78 38
Hjemsted:
København
Regnskabsår:
01.01.-31.12.

Dansk Forening for Statsstøtteret

6

BESTYRELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Foreningens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til og forståelsen af statsstøtteretten samt at udgøre et
forum for en faglig dialog og samarbejde nationalt og internationalt mellem jurister, økonomer og andre, der beskæfti
ger sig med og interesserer sig for statsstøtteret.
Økonomisk udvikling

Årets resultat udgør et underskud på 15.646 kr.
Begivenheder efter regnskabsåret afslutning
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Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Dansk Forening for Statsstøtteret

7

ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Dansk Forening for Statsstøtteret for 2018 er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger,
som følger love om fonde og visse foreninger, herunder:
Udarbejdelse af bestyrelsesberetning
Indarbejdelse af resultatdisponering.
Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå fonden og aktivets værdi
kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forplig
telsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskre
vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som
be- eller afkræfter forhold, der eksisteret på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter

Indtægter omfatter renteindtægter samt sponsorater.
Omkostninger

Omkostninger indeholder administrationsomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
BALANCEN
Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle
aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er af
holdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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ÅRSREGNSKAB

Note

2018

2017

kr.

kr.

Kontingenter og sponsorater

_________ 0

_____ 51.000

Indtægter

___________ 0

______ 51.000

-3.358
-8.538
-3.750

-4.022
0
-3.750

Omkostninger

-15.646

-7.772

ÅRETS NETTORESULTAT

-15.646

43.228

Der disponeres således:
Overført til næste år

-15.646

_____ 43.228

-15.646

43.228

Administrationsomkostninger
Honorar og rejseomkostninger
Revisionshonorar
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ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31.12.2018

Note

2018

2017

kr.

kr.

AKTIVER

Bankkonto

108.308

123.954

OMSÆTNING AKTIVER I ALT

108.308

123.954

AKTIVER I ALT

108.308

123.954

Egenkapital 01.01.2018
Overført resultat

120.954
-15.646

77.726
43.228

EGENKAPITAL I ALT

105.308

120.954

______ 3.000

3.000

Skyldig revision
GÆLD I ALT

3.000

PASSIVER I ALT

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

108.308

2

3.000

123.954
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ÅRSREGNSKAB

NOTER

2018
kr.
1. Egenkapital

Saldo 01.01.2018
Overført af årets nettoresultat

120.954
-15.646
105.308

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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