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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for
Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 perioden 1. januar 31. december 2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse

Gitte Ahle
Formand

Annick Parnas

Julie Nordgaard

Lene Høgh

Lykke Pedersen

Rasmus Handest

Thomas Kirkegaard

Tove Mathiesen
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København, den 7/2 2019

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab for perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere 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 årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde 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 oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 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 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne 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. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
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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 perioden 1. januar 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 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 foreningens interne kontrol.

•
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 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 revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 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 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 revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Risskov, den 7/2 2019
RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
CVR-nr.: 26593093

Henry Jepsen
registreret revisor
mne624
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•
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.

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
c/o Tove Mathiesen, Grenåvej 10 A
8410 Rønde

Bestyrelse

Gitte Ahle, formand
Annick Parnas
Julie Nordgaard
Lene Høgh
Lykke Pedersen
Rasmus Handest
Tove Mathiesen

Revisor

RevisorHuset
godkendte revisorer a/s
Ravnsøvej 52
8240 Risskov
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Thomas Kirkegaard

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab

1

2
3

2018

2017

Nettoomsætning

1.380.050

683.400

DÆKNINGSBIDRAG

1.380.050

683.400

Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger

-5.598
-1.312.038

-3.517
-1.174.149

KAPACITETSOMKOSTNINGER

-1.317.636

-1.177.666

DRIFTSRESULTAT

62.414

-494.266

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT

62.414

-494.266

RESULTAT

62.414

-494.266

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

62.414

-494.266

DISPONERET I ALT

62.414

-494.266
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

2017

Andre tilgodehavender

3.871

0

Tilgodehavender

3.871

0

Likvide beholdninger

391.657

355.814

OMSÆTNINGSAKTIVER

395.528

355.814

AKTIVER

395.528

355.814
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4

2018

2017

Virksomhedskapital
Overført resultat

271.614
62.414

765.880
-494.266

EGENKAPITAL

334.028

271.614

Modtagne forudbetalinger
Leverandører af varer og tjenesteydelser

46.500
15.000

69.200
15.000

Kortfristede gældsforpligtelser

61.500

84.200

GÆLDSFORPLIGTELSER

61.500

84.200

395.528

355.814

PASSIVER

5
6

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab

1

2

3

2018

2017

Nettoomsætning
Deltagerbetaling

1.380.050

683.400

Nettoomsætning i alt

1.380.050

683.400

Salgsomkostninger
Mødeomkostninger
Rejseomkostninger

0
5.598

2.557
960

Salgsomkostninger i alt

5.598

3.517

Administrationsomkostninger
Hotel- og opholdsomkostninger
Musik
Honorar og gaver
Foredrags- og posterpriser
Udlæg og rejserefusion
Kontorartikler/tryksager
Småanskaffelser
Revisor

1.181.492
11.875
43.024
45.000
0
10.647
0
20.000

1.030.074
9.300
77.116
4.166
13.117
17.439
749
22.188

Administrationsomkostninger i alt

1.312.038

1.174.149
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NOTER

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
NOTER

4

2018

2017

Egenkapital
Egenkapital primo
Korrektioner til egenkapital, primo

271.614
0

770.943
-5.063

Korrigeret egenkapital primo

271.614

765.880

62.414

-494.266

334.028

271.614

Virksomhedskapital primo
Korrektioner til egenkapital, primo

271.614
0

770.943
-5.063

Korrigeret virksomhedskapital primo

271.614

765.880

Virksomhedskapital ultimo

271.614

765.880

Årets resultat

62.414

-494.266

Overført resultat ultimo

62.414

-494.266

0
334.028

0
271.614

Årets resultat
Egenkapital ultimo

Forslag til udbytte for regnskabsåret ultimo
Egenkapital ultimo

5

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Ingen.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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Egenkapitalen specificeres således:

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt.
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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
I nettoomsætning indregnes deltagerbetaling til årsmødet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Side 12

Penneo dokumentnøgle: PNO6Q-1LDV4-IA1D6-PVYEM-AT8L4-33XNZ

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

Årsmøde, Dansk Psykiatrisk Selskab
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne deltagerindbetalinger vedrørende det kommende
års årsmøde.
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