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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Den Danske Vedligeholdsforening

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Vedligeholdsforening for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis

(”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet

i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af forenin-

gen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, 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 regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med den valgte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om den-

ne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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 brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.



Den uafhængige revisors påtegning 

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 regnskabet, uanset om denne skyl-
des 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. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat 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 revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Trekantområdet, den 7. marts 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Morten El 
statsautoriseret reviso 

pwc 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note 2016 2015

DKK DKK

Kontingenter 1.798.212 1.929.268

Konferenceafgifter 355.714 510.465

Kompendie- og analysesalg 24.736 24.809

Repamotor 63.216 47.005

Finansielle indtægter 2 36.750 12.629

Indtægter 2.278.628 2.524.176

Vedligeholdelsespris 0 1.869

Webside 17.638 15.178

PR - reklame 44.795 80.491

Projekter 62.433 97.538

Konferenceomkostninger 260.709 267.196

Lønomkostninger 1.230.620 1.206.879

Kontorhold 162.014 178.671

Konsulenter 91.829 71.322

It og nyanskaffelser 36.545 16.709

Husleje, varme mv. 94.440 93.792

Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv. 1 55.390 88.304

Kurser, messer og rejser 48.760 76.307

Netværk og gratis arrangementer 72.716 269.963

Internationalt samarbejde 75.032 50.523

Revision, regnskabsmæssig assistance 2016 40.300 32.600

Revision, regulering vedr. tidligere år 7.000 0

Afskrivninger 3 44.820 48.864

Finansielle omkostninger 2 18.767 3.936

Omkostninger 2.238.942 2.405.066

Årets resultat -22.747 21.572
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Balance pr. 31. december

Aktiver

Note 2016 2015

DKK DKK

Driftsmateriel og inventar 3 82.932 127.753

Materielle anlægsaktiver 82.932 127.753

Anlægsaktiver 82.932 127.753

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 37.894 51.436

Andre tilgodehavender 29.629 32.802

Tilgodehavender 67.523 84.238

Andre værdipapirer 4 521.323 509.485

Værdipapirer 521.323 509.485

Bank 827.904 687.637

Likvide beholdninger 827.904 687.637

Omsætningsaktiver 1.416.750 1.281.360

Aktiver 1.499.682 1.409.113
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Balance pr. 31. december

Passiver

Note 2016 2015

DKK DKK

Saldo 1. januar 977.304 955.732

Årets resultat -22.747 21.572

Egenkapital 954.557 977.304

Leverandører af varer og tjenesteydelser 52.614 42.434

Anden gæld 5 272.594 172.166

Periodeafgrænsningsposter 219.917 217.209

Kortfristede gældsforpligtelser 545.125 431.809

Gældsforpligtelser 545.125 431.809

Passiver 1.499.682 1.409.113

Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser 6
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Noter til årsregnskabet

2016 2015

DKK DKK

1. Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv.

Møder og repræsentation 25.592 38.421

Bestyrelse 18.227 47.128

Generalforsamling 11.571 2.755

55.390 88.304

2. Finansielle poster

Finansielle indtægter

Renter, bank 396 1.089

Rykkergebyrer 400 1.500

Renter, obligation 0 482

Kursregulering, obligation 0 9.558

Avance ved salg af obligation 57 0

Udbytte, investeringsforeningsbevis 35.897 0

36.750 12.629

Finansielle omkostninger

Kursregulering, investeringsforeningsbevis 14.367 0

Renter, bank 255 25

Online banking gebyr 3.508 3.185

Gebyr og stempelprovision 637 726

18.767 3.936
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Noter til årsregnskabet

2016 2015

DKK DKK

3. Driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 514.407 516.625

Afgang 0 -2.218

514.407 514.407

Afskrivninger 1. januar 386.655 337.791

Årets afskrivning 44.820 48.863

Afskrevet på afhændede aktiver 0 0

431.475 386.654

Regnskabsmæssig værdi 31. december 82.932 127.754

4. Andre værdipapirer

PFA Invest Balance aktier 4.567 stk. 521.323 509.485

521.323 509.485

5. Anden gæld

Feriepenge 121.686 120.300

A-skat, AM-bidrag og ATP 34.334 27.454

Skyldig pension 54.929 0

Moms 61.645 24.412

272.594 172.166

6. Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser

Foreningen har indgået lejekontrakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Leje i opsigelsesperioden udgør

TDKK 45.
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Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Den Danske Vedligeholdsforening for 2016 er aflagt i overensstemmelse med forenin-

gens vedtægter samt nedenstående regnskabspraksis.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Årsregnskabet for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-

ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag

og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle be-

løb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden Årsregnska-

bet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter medtages i det år, de vedrører.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, kursgevinst og -tab

på værdipapirer samt udbytter fra værdipapirer.
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Omkostninger

Omkostninger er periodiseret, således at de omfatter regnskabsåret.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært

over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indi-

kation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket

normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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