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Oplysninger om Foreningen

Foreningen Kontrolordning for Ledningsrenovering

Nørre Voldgade 106

1358 København

Telefon: 72 16 00 00

Telefax: 72 16 00 10

Hjemmeside: www.nodig-kontrol.dk

E-mail: pbj@danskbyggeri.dk

CVR-nr. 19 34 20 85

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse Kenn Henrik Lange (formand)

Bjarke Rasmussen

Per Hallager

Revisor Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6

2300 København S

 

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

København, den     12  / 3           2020

Dirigent
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Ledelsespåtegning

Kontroludvalget

 

_________________________ _________________________ _________________________
Kenn Henrik Lange Bjarke Rasmussen Per Hallager

Årsregnskabet indstilles til årsmødets godkendelse.

København, den    12  / 3      2020

Kontroludvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for 
Kontrolordning for Ledningsrenovering.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om fonde 
og visse foreninger, samt god regnskabsskik.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Kontrolordning for Ledningsrenovering

Konklusion

Grundlag for konklusion

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Kontrolordning for Ledningsrenovering for regnskabsåret  1. januar – 
31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

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.

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. 
Fejlinformation 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: 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

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.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

fortsat

•

•

•

•

•

København, den  12  / 3    2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

MNE-NR. 24730

Christian Dalmose Pedersen

statsautoriseret revisor 

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.

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.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om bl.a. 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Kontrolordning for Ledningsrenovering for 2019 er aflagt i 
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som sidste år.

Årsregnskabet aflægges i DKK.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved opkrævning af kontingenter samt salg af konsulentbistand indregnes i 
resultatopgørelsen. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til medlemsvalgte samt 
kontoromkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter.

 

Balancen

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2019

2019 2018

kr. kr.

Kontingentindtægter 277.547 304.330

Salg af konsulentbistand 326.818 334.360

Indtægter i alt 604.365 638.690

Varekøb konsulentbistand mm -483.702 -588.946 

Salgs- og markedsføringsomkostninger -18.374 -52.109 

Omkostninger medlemsvalgte -28.705 -21.883 

Revision -4.700 -4.500 

Projekter -55.000 0

Andre eksterne omkostninger i alt -590.481 -667.438 

Driftsresultat 13.884 -28.748 

Ordinært resultat før skat 13.884 -28.748 

Skat 0 0

Årets resultat 13.884 -28.748 
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Balance
31. december 2019

2019 2018

kr. kr.

Aktiver

Eksterne mellemregninger

Mellemregning Dansk Byggeri 365.954 255.042

Eksterne mellemregninger i alt 365.954 255.042

Debitorer

Diverse tilgodehavender 42.492 13.110

Momsafregning 0 17.374

Debitorer i alt 42.492 30.484

Omsætningsaktiver i alt 408.446 285.526

Aktiver i alt 408.446 285.526

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo 220.290 249.038

Årets resultat 13.884 -28.748 

Egenkapital i alt 234.174 220.290

Andre kreditorer

Skyldige omkostninger 47.192 5.236

Forudbetalt optagelsesgebyr 110.000 60.000

Andre kreditorer i alt 157.192 65.236

Moms og afgifter

Momsafregning 17.080 0

Moms og afgifter i alt 17.080 0

Gældsforpligtelser i alt 174.272 65.236

Passiver i alt 408.446 285.526
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Specifikationer til resultatopgørelsen

2019 2018

Kr. Kr.

Kontingentindtægter

Kontingentindtægter 253.500 174.000

Indskud 0 60.000

Optagelsesafgifter 24.047 70.330

Kontingentindtægter i alt 277.547 304.330

Omkostninger medlemsvalgte

Km-penge medlemsvalgte -7.761 -9.202 

Ophold og rejser -3.020 -1.101 

Bestyrelsesmøder -14.799 -10.606 

Årsmøde -3.125 -974 

Omk. medlemsvalgte i alt -28.705 -21.883 




