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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 for Dansk MPN Forening.
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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse:
________________________
Per Kjær Erichsen
Formand
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Erik Jakob Ilsted Bech

________________________
Leif Hvolbæk Olesen

________________________
John Ilsøe Jensen
Næstformand

________________________
Charlotte Grimm Thornberg

________________________
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Lisbeth Søbæk Hansen,
Kasserer

4

Penneo dokumentnøgle: PVWHE-236OU-O87YM-L5XYO-N015E-WQXPL

Kalundborg, den 24. maj 2019

Til ledelsen i Dansk MPN Forening
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt bekendtgørelse
nr. 248 om regnskab og revision mv. af regnskab for modtagere af tilskud fra Børne – og
Socialministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri til landsdækkende
handicaporganisationer og foreninger.
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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt bekendtgørelse nr. 248 om regnskab og revision mv. af
regnskab for modtagere af tilskud fra Børne – og Socialministeriets puljer efter lov om udlodning af
overskud og udbytte fra lotteri til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger. 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen
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.
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
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk MPN Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter foreningens vedtægter samt bekendtgørelse nr. 248 om regnskab og revision mv. af
regnskab for modtagere af tilskud fra Børne – og Socialministeriets puljer efter lov om udlodning af
overskud og udbytte fra lotteri til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger.

•
•

•

Vi kommunikerer med bestyrelsen 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.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har
i den forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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•

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.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er
rimelige.
Konkluderer vi, om bestyrelsens 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.

Roskilde, den 24. maj 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
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Lisbet Kindvig
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 35452
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Jeg har gennemgået årsregnskabet for Dansk MPN Forening for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2018 i henhold til bekendtgørelse nr. 248 om regnskab og revision mv. af regnskab for modtagere af
tilskud fra Børne – og Socialministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
Roskilde den 24. maj 2019
Mette Madsen
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Foreningsvalgt revisor
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2018
kr.

2017
t.kr.

Medlemskontingent
Støttekontingent
Gaver
Indbetalt fra Novartis
Indbetalt fra Heinrich & Laurine Jessens fond
Indbetalt fra Socialministeriets udlodningsfond
Øvrige indtægter

127.629
0
0
100.000
50.000
35.087
38.084

113
12
1
0
0
0
1

Indtægter i alt

350.800

127

Kørselsgodtgørelse og rejserefusioner
Generalforsamling og andre mødeomkostninger
Årsmøde, foredrag og bespisning
Gaver
Leje af lokaler
Telefoni og internet
Abonnementer, kontingenter og hjemmeside
Revisor
Kontorartikler
Tryksager, folder og nyhedsbreve
Annoncer
Bestyrelsesmøder
Porto og gebyrer
It-anskaffelser

42.593
11.250
182.366
2.107
525
3.527
9.138
18.306
7.035
3.000
0
1.518
4.747
5.908

6
8
5
0
0
5
7
14
1
10
7
20
4
1

Omkostninger i alt

292.020

88

Driftsresultat

58.780

39

Årets resultat

58.780

39

Forslag til resultatdisponering
Overføres til overført resultat

58.780

39

58.780

39

Note
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
2018
kr.

2017
t.kr.

Likvide beholdninger

223.542

227

Omsætningsaktiver i alt

223.542

227

Aktiver i alt

223.542

227

Egenkapital primo
Årets resultat

154.262
58.780

115
39

Egenkapital

213.042

154

Egenkapital i alt

213.042

154

Projekt 1 - Årsmøde september 2018
Projekt 2 - Årsmøde september 2018
Projekt 3 - Tips og Lotto/Socialstyrelsen

0
0
0

0
0
0

Reserver

0

0

Afsat revision
Anden gæld

10.500
0

8
65

Gældsforpligtelser i alt

10.500

73

223.542

227

Note

Passiver

Reserver
1
2
3

Gældsforpligtelser

Passiver i alt
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Omsætningsaktiver

Noter
1.

Projekt 1 - Årsmøde september 2018

2.

Modtaget tilskud fra Novartis

100.000

Modtaget tilskud fra Novartis, i alt

100.000

Anvendt således:
Årsmøde på Park Hotel Middelfart
Kørsel i egen bil
Broafgift
Udgifter til oplægsholder
Place2book ApS, tilmeldingssystem
Udgifter dækket af andre projektindtægter

165.106
3.729
1.790
1.750
-37.598
-34.777

Forbrugte omkostninger i alt - projekt 1

100.000
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2018
kr.

Projekt 2 - Årsmøde september 2018
Modtaget tilskud fra Heinrich & Laurine Jessens fond

50.000
50.000

3.

Årsmøde på Park Hotal Middelfart - overnatning

50.000

Forbrugte omkostninger i alt - projekt 2

50.000

Projekt 3 - Tips og Lotto/Socialstyrelsen
Modtaget tilskud fra Tips og Lotto/Socialstyrelsen

35.087

Modtaget tilskud fra Tips og Lotto/Socialstyrelsen, i alt

35.087

Anvendt således:
Kørsel i egen bil
Revision og

27.727
7.360

Forbrugte omkostninger i alt - projekt 3

35.087
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Årsrapporten for Dansk MPN Forening for 2018 er aflagt i overensstemmelse med vedtægtens Reg
bestemmelser.
nsk
abs
Da foreningens ikke er omfattet af bestemmelserne i årsregnskabsloven, er årsrapporten ikke opstillet klas
se
efter disse regnskabsbestemmelser.
A1
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

tru
e
tru
e

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter omfatter opkrævede bilag fra medlemmer samt gaver og tilskud.

BALANCEN
Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Omkostninger
Omkostninger omfatter foreningens daglige drift, administration, kørselsgodtgørelse mv.
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