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Ledelsespåtegning 
 

 

Kasseren og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/2019 for DSKFNM Lærebog. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 

stilling, samt resultat.  

 

Årsrapporten indstilles til generelforsamlingens godkendelse. 

 

Gentofte, den 13. september 2019 

 

 

Kasserer 

 

 

   

Peter Michael Gørtz 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

      

 Peter Hambak Hovind Søren Hess Peter Michael Gørtz 

                  formand næstformand  

 

 

      

 Camilla Hoff Michael Werenberg Mikkelsen Signe Inglev 

 

 

 

    

 Peter Staanum   
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 
 

 

Til bestyrelsen i DSKFNM Lærebog 

 

Vi har opstillet årsregnskabet for DSKFNM Lærebog for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 på grundlag 

af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 

  

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. 

 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet 

efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revi-

sorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og 

fornøden omhu. 

 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af 

årsregnskabet, er Deres ansvar. 

 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 

forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at 

opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er 

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Hillerød, den 13. september 2019 

 

Grant Thornton  
Statsautoriseret Revisionspartnerslskab 

CVR: 34 20 99 36 

 

   

Kaspar Holländer-Mieritz  

statsautoriseret revisor 
mne34346 
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Foreningens oplysninger 

 

 

Foreningens navn DSKFNM Lærebog 

 Gentofte Hospital 

 Niels Andersens vej 66 

 2900 Hellerup 

 

  

Revisor  Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 Nordstensvej 11 

 3400 Hillerød 

 Telefon 33 110 220 

 

 

Kasserer Peter Michael Gørtz 

  

 

Bestyrelse  Peter Hambak Hovind (formand) 

 Søren Hess (næstformand) 

 Peter Michael Gørtz 

 Camilla Hoff 

 Michael Werenberg Mikkelsen 

 Signe Inglev 

 Peter Staanum 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. 

  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 

alle omkostninger, herunder nedskrivninger. 

 

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 indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet af-

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

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og 

risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og 

forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbin-

delse med salget. 

 

Eksterne omkostninger 

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, møder, administration m.v. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger mv. Finansielle indtægter og 

omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 

den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poste-

ringer direkte på egenkapitalen.  
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er høje-

re end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.  

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemta-

gelsesomkostninger. 

  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på 

grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 

samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der 

er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. 

 

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af akti-

ver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtel-

sen. 

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være 

gældende, nar den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.  

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører samt anden gæld og måles til amortiseret kostpris, hvilket 

sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 



Note 2018/19 2017/18

1 Nettoomsætning 19.403 17.774

2 Andre eksterne omkostninger 26.016 24.996

Bruttofortjeneste -6.613 -7.222

Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0

Driftsresultat -6.613 -7.222

Finansielle indtægter 0 0

Finansielle omkostninger 0 0

Resultat før skat -6.613 -7.222

3 Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -6.613 -7.222

Forslag til resultatdisponering

Overført til overført resultat -6.613 -7.222

-6.613 -7.222

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
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Note Aktiver 2018/19 2017/18

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Færdigvarer 35.860 53.240

35.860 53.240

Tilgodehavender

Tilgodehavende fra varer- og tjenesteydelser 0 0

4 Andre tilgodehavender 7.200 5.760

7.200 5.760

Likvide beholdninger 98.364 0

Omsætningsaktiver i alt 141.424 59.000

Aktiver i alt 141.424 59.000

 

Balance pr. 30. juni
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Passiver 2018/19 2017/18

Note Egenkapital

Egenkapital primo -57.971 -50.749

Overført resultat -6.613 -7.222

Egenkapital i alt -64.584 -57.971

  

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 0 0

Gældsforpligtigelser

Kortfristede gældsforpligtigelser

5 Anden gæld 206.008 116.971

206.008 116.971

Gæld i alt 206.008 116.971

Passiver i alt 141.424 59.000

Balance pr. 30. juni

8



1. Nettoomsætning 2018/19 2017/18

Salg af bøger 0 0

Royalty 19.403 17.774

19.403 17.774

2. Andre eksterne omkostninger 

Vareforbrug 17.380 17.750

Revisor 7.000 6.900

Møder og transport 1.636 0

Gebyr 0 346

26.016 24.996

3. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 0 0

Regulering skat tidligere år 0 0

Regulering af udskudt skat 0 0

0 0

4. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende GADS forlag 7.200 5.760

7.200 5.760

5. Anden gæld

Moms 7.697 8.653

Mellemregning DSKFNM 198.311 108.318

206.008 116.971

Noter 
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