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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 13. maj 2018

 

_________________ _________________

Jens Peter Andersen Flemming Krabbe

formand kasserer

_________________ _________________ _________________

Mette Jørck Birgit Rasmussen Kristian Skov-Andersen

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Rådgiverforum Næstved.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
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Til medlemmerne af Rådgiverforum Næstved

Påtegning på årsregnskabet

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæring

Vi har revideret årsregnskabet for Rådgiverforum Næstved for regnskabsåret 1. april 2017 - 31.
marts 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav i følge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Næstved, den         /         2018

Revision Vadestedet

Godkendt Revisionsaktieselskab 

Ebbe Jensen

registreret revisor

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017/18
medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for regnskabsåret 2017/18.
Dette har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors erklæring (fortsat)
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Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter består af kontingentindtægter fra foreningens medlemmer i regnskabsperioden.

Udgifter

Udgifter består af omkostninger til driften af foreningens aktiviteter i regnskabsperioden.

Balancen

Aktiver

 

Omsætningsaktiver

Aktiverne er opført til nominel værdi.

Passiver

Gæld

Gælden er indregnet til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter reglerne i årsregnskabsloven for klasse A-virksomheder. 
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Budget

2017/18 2016/17 2017/18

kr. kr. kr.

ej revideret

 Indtægter

Kontingenter 27.600 36.200 36.000

 Indtægter i alt 27.600 36.200 36.000

 

Udgifter  

Formand 15.000 15.000 15.000

Hjemmeside - webmaster m.v. 5.350 5.350 5.000

Gaver 0 750 0

Annoncer og reklame 0 0 2.500

Kasserer 5.000 5.000 5.000

Advokat 0 0 1.000

Diverse 3.602 1.653 3.000

Revisor 2.200 2.200 2.200

Mødeaktiviteter:

Udgifter 6.494 8.781 10.000

Indtægter 0 0 0

Udgifter i alt 37.646 38.734 43.700

Resultat før renter -10.046 -2.534 -7.700

Renteudgifter 0 -41 0

Renteindtægter 0 0 0

Årets resultat -10.046 -2.575  -7.700

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts
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2018 2017

kr. kr.

Aktiver

Tilgodehavende moms 0 3.325

Tilgodehavende fra salg 1.200 250

Sydbank 78.924 73.070

Omsætningsaktiver i alt 80.124 76.645

Aktiver i alt 80.124 76.645

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo 71.945 74.520

Årets resultat -10.046 -2.575

Egenkapital i alt 61.899 71.945

Kortfristet gæld

 Skyldige omkostninger 17.200 4.700

Skyldig moms 1.025 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 18.225 4.700

Passiver i alt 80.124 76.645

 

 

Balance 31. marts
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