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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Darma forening for regnskabsåret 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

A
ST

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31.
december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 27. maj 2021

Bestyrelsen:

Annedorte Vad

Marianne Gauffriau

K

President

Mads Lykke Berggreen

Christina Virring Rasmussen
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Hanne Dahl Mortensen

Jakob Dragsdal Sørensen

Signe Bodil Nipper Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Darma forening
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Darma forening for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31.
december 2020 i overensstemmelse med 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Årsregnskabet indeholder, i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger, budgettal for indeværende
regnskabsår. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
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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 for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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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.
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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 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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 selskabets 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 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.
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●

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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

K

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 overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

D

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.

U

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 ledelsesberetningen.
Albertslund, den 27. maj 2021
Bille & Buch-Andersen
CVR nr. 18 28 20 46
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen
Registreret revisor
mne31385
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Foreningsoplysninger
Foreningen:

Darma forening
c/o Annedorte Vad/ Nyelandsvej 61, 3.
2000 Frederiksberg
35 97 78 80
Frederiksberg
1. januar - 31. december
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CVR nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Annedorte Vad
Marianne Gauffriau
Mads Lykke Berggreen
Christina Virring Rasmussen
Jakob Dragsdal Sørensen
Hanne Dahl Mortensen
Signe Bodil Nipper Nielsen

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
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Bestyrelse:
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens hovedaktivitet består i at styrke netværk, vidensdele samt kompetanceudvikling.
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.
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Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et overskud på tkr. 245.

I regnskabsåret 2020 er der sket udbrudt af sygdommen: "Covid-19" hvilket har betydet at foreningen ikke har
haft mulighed for at afholde årsmøde og studieture mv. og derved er omkostningerne på et lavere niveau end
tidligere år.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens
udsagn.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Darma forening for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

A
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske 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
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering af kontingenter, årsmøde og introduktionskursus.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af
det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

K

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelse og administration af foreningen, inklusiv
omkostninger til bestyrelsesarbejde samt kontoromkostninger.

D

Balancen
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

U

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede
virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2020
Note

Realiseret

Budget

Afvigelse

165.100

138.000

-27.100

-4.000

-158.000

154.000

Resultat introworkshop

161.100

-20.000

126.900

Omsætning kontingent

187.500

200.000

-12.500

187.500

200.000

-12.500

0

0

0

-14.000

-20.000

6.000

-14.000

-20.000

6.000

12.404

0

12.404

-2.871

0

-2.871

-5.000

-30.000

25.000

-12.695

-27.000

14.305

-3.239

-50.000

46.761

-38.164

-43.000

4.836

-1.371

-3.000

1.629

-18.354

-30.000

11.646

-54

0

-54

-161

0

-161

-5.000

0

-5.000

-15.000

-20.000

5.000

245.095

-43.000

288.095

Omsætning introworkshop

Resultat kontingent
Omsætning årsmøde
2 Udgifter ifm. årsmøde
Resultat årsmøde
Uspecificeret omsætning
3 Studieture
4 Rejsestipendier
5 Bestyrelsesarbejde
6 Internationale samarbejder

K

7 Administration og gebyr

A
ST

1 Udgifter ifm. Introworkshop

8 Hjemmeside og kommunikation
9 ERFA-grupper

D

Renteudgifter, pengeinstitutter

Renteudgifter, ej skattemæssigt fradrag
Gebyr, ej skattemæssigt fradrag

10 Strategisk reserve

U

I alt
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Balance pr. 31. december 2020
2019
tkr.

Aktiver
Tilgodehavender

Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

U

D

K

Aktiver i alt

0
0
0
19.750
6

7
8
5
44
0

19.756

66

908.417

614

928.173

680

928.173

680
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Tilgodehavende kontingent
Tilgodehavende årsmøde
Tilgodehavende Paypal
Tilgodehavende introduktionskursus
Tilgodehavende skattekonto
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Balance pr. 31. december 2020
2019
tkr.

Passiver
Egenkapital
573.858
245.095

564
10

Egenkapital i alt

818.953

574

21.100
51.245
4.750
32.125
0

21
16
0
0
69

109.220

106

928.173

680

Kortfristede gældsforpligtelser
Revisorhonorar
Skyldig moms
Skyldigt årsmøde
Skyldigt introduktionskursus
Forudfakturering introduktionskursus
Gældsforpligtelser i alt
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Passiver i alt

A
ST

Egenkapital primo
Overført resultat
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Noter
Realiseret
1

Udgifter ifm. Introduktionskursus

2 Udgifter ifm. Årsmøde
Kaare Aagard oplæg
Sune Ledelse oplæg
Obed oplæg

4.000

A
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Oplæg introkursus

5.000
5.000
4.000

14.000

3 Studieture
Fondestudietur København

4 Rejsestipendier

K

Johanne Keiding

2.871

5.000

5 Bestyrelsesarbejde

D

Forplejning

5.430
3.984

Transport

3.281

U

Hotel

12.695

6 Internationale sambarbejder
EARMA konference Oslo

3.239
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Noter
Realiseret
7 Administration og gebyr
5.155

Gebyr Paypal

2.173

Bankgebyr
Diverse gebyr
Gaver og blomster
Revisorhonorar

A
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Kontingent Wild Apricot

376
685
475

12.900

Bogføringsassistance

16.400
38.164

8 Hjemmeside og kommunikation

9 ERFA-Grupper

1.371

K

One.com

6.766

Absalon - Fortærring

7.432

Prof Mark S Reed

4.156
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CBS Handelshøjskole

18.354

