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Reviewerklæring på regnskabet 
Vi har udført review af årsregnskabet for 2016, for perioden 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
 
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. 
 
Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i 
overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af 
historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at 
vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os 
grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er 
udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 
Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. 
 
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om 
review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. 
Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det 
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og 
vurdering af det opnåede bevis. 
 
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en 
revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen 
revisionskonklusion om årsregnskabet. 
 
Konklusion 

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at 
mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
perioden 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vort review 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 reviewet eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 
 
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 ledelses-
beretningen. 

 

København, den 20. september 2017 
 
Revisor 

 
TimeVision Brøndby 
Godkendt Revisionsaktieselskab 
CVR-nr.: 19000435 
 
 
 
Troels Vibe Carlsen 
Registreret revisor 
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Resultatopgørelse 2016 
  

 Budget 
2016  

Regnskabsår 
2016 

Regnskabsår 
2015 

Indtægter 

Medlemskab 5.000  3.900  4.775  

Hytteudlejning 15.000  20.490  18.750  

Praktisk arbejde 30.000  47.800  28.200  

Sponsorat 5.500  1.500  

Total indtægter 50.000  77.690  53.225  

Salgsomkostninger 

Forsikring -  -977 -733 

Praktisk arbejde - Transport -  -  -  

Praktisk arbejde - Vareindkøb -  -11.250 -  

Uddelt tilskud -  -5.000 -5.440 

Total salgsomkostninger -  -17.227 -6.173 

Bruttoresultat 50.000  60.463  47.052  

Udgifter 

Bankgebyrer -  -660 -535 

Diverse udgifter -  -  0  

Fester -2.000 -  -  

Forplejning ved møder -500 -  -  

Forplejning ved praktisk arbejde -500 -506 -  

Grill - vedligehold og tilbehør -  -  -750 

Hytte - Note 1 -41.000 -16.690 -27.018 

It -  -2.585 -960 

Kontorartikler -  -20 -  

Reklamer og markedsføring -2.000 -858 -  

Repræsentation -  -  -  

Telefon og internet -2.160 -540 

Total udgifter -46.000 -23.478 -29.802 

Nettoresultat 4.000  36.985  17.249  
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Balance 2016 

Regnskabsår 
2016 

Regnskabsår 
2015 

Aktiver 

Bank og kontantbeholdninger 

iZettle - dankort 199                      -   

Kasse 8.248 1.764 

Mobilpay Bussiness 5.101 395 

Nordea foreningskonto 76.526 42.251 
Total bank og 
kontantbeholdninger 90.075 44.410 

Omsætningsaktiver 

Periodeafgræsningsposter                    -   5.695 

Til gode hos kunder 775 850 

Total omsætningsaktiver 775 6.545 

Anlægsaktiver 

Hytten – Note 2 50.000 50.000 

Total anlægsaktiver 50.000 50.000 

Total aktiver 140.850 100.955 

Passiver 

Egenkapital 

Dette års resultat 36.985 17.249 

Overført resultat 91.705 74.456 

Total egenkapital 128.690 91.705 

Skyldig moms 

Skyldig moms                    -   125 

Total skyldig moms                    -   125 

Kortfristede forpligtelser 

Godkendte uddelinger 10.000 5.000 

Skyldnere til leverandører 2.160 4.125 

Total kortfristede forpligtelser 12.160 9.125 

Total passiver 140.850 100.955 
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Hytte - note 1 
 Budget 

2016  
 Regnskabsår 

2016  
 Regnskabsår 

2015  

Hytten 

Hytte - Diverse omkostninger -6.000 -660 -  

Hytte - Ejendomsskat -6.000 -2.570 -8.628 

Hytte - El -3.500 -3.077 -7.200 

Hytte - Forplejning arbejdsweekender -4.000 -  -143 

Hytte - Forsikring -6.000 -5.231 -5.364 

Hytte - Materialer -5.500 -1.015 -1.229 

Hytte - Vand -10.000 -3.262 -4.454 

Hytte - Vedligeholdelse -  -875 -  

I alt -41.000 -16.690 -27.018 

 
 

Hytten - note 2 
Adkomsten på hytten er ikke tinglyst over i K19´S Venners navn. 
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