Dansk Selskab for Boligret
Regnskab 01.01.2020-31.12.2020
2020

2019

Kontingenter
Deltagergebyr jubilæum
Sponsorat jub.fest 2016
Renter

170.400,00

162.200,00

I alt

170.400,00

162.200,03

Bestyrelsesmøder og arrangementer
Jubilæumsfest
Administration
Kopiering
Gebyr og porto
Gaver
Hjemmesiden
Revision

39.929,40

60.038,70

50.000,00

50.000,00

267,99

251,70

10.175,00
2.800,00

7.550,00
2.800,00

I alt

103.172,39

120.640,40

RESULTAT

67.227,61

41.559,63

169.961,67
60.684,38
500,00
25.000,00
256.146,05

130.109,06
60.684,38

190.793,44

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

186.118,44
67.227,61
253.346,05

144.558,81
41.559,63
186.118,44

2)

Kortfristet gæld
PASSIVER I ALT

2.800,00
256.146,05

4.675,00
190.793,44

1)

Tivoli, arrangement 7/5 2021
Forudbetalte omkostninger

2)

One Revision
Martin Clausen

Note:

Resultatopgørelse:
INDTÆGTER

0,03

UDGIFTER (inkl.moms)

Balance pr. 31.12.2020
AKTIVER

1)

Bankkonto drift
Bankkonto flex
Skyldige debitorer
Forudbetaling omk
AKTIVER I ALT
PASSIVER

Kortfristet gæld

25.000,00
25.000,00

2.800,00

2.800,00
1.875,00

2.800,00

4.675,00

One Revision
Roskildevej 39, 3. sal
2000 Frederiksberg

Regnskabserklæring for Dansk Selskab for Boligret

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæringer til brug for afslutningen af
review af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.20 – 31.12.20 samt planlægning af
review for regnskabsåret 01.01.21 – 31.12.21.

I tilknytning til bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet skal jeg på vegne af denne
hermed erklære:
1.

At årsregnskabet mig bekendt indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige til
bedømmelse af årets resultat og den finansielle stilling.

2.

At begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb af væsentlig betydning for
bedømmelsen af foreningens finansielle stilling efter min bedste overbevisning er
oplyst eller indregnet i årsregnskabet.

3.

At bestyrelsen anerkender sit ansvar for implementering og drift af regnskabs- og
interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser
og fejl.

4.

At eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet er uvæsentlige
både enkeltvist og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

5.

At

jeg

har

givet

revisor

alle

væsentlige

oplysninger

vedrørende

eventuelle

besvigelser eller formodninger om besvigelser, som jeg har kendskab til, og som
kan have påvirket foreningen.
6.

At jeg vurderer, at foreningens forretningsgange og interne kontroller henset til
foreningens art og omfang ikke indebærer særlig risiko for, at der kan forekomme
besvigelser.

7.

At eventuelle lovovertrædelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller
indregnet i årsregnskabet.

8.

At der ikke er nogen rådighedsindskrænkning, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse i foreningens aktiver, ud over det i årsregnskabet anførte.

9.

At alle hensigtserklæringer eller lignende tilsagn afgivet af foreningen, og som jeg
har kendskab til, er oplyst til revisor samt korrekt oplyst eller indregnet i
årsregnskabet.
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Årsregnskab for regnskabsåret 01.01.20 – 31.12.20

10. At

alle

foreningen

påhvilende

økonomiske

forpligtelser

efter

min

bedste

overbevisning er oplyst eller indregnet i årsregnskabet. Jeg har ikke herudover
kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager, skattesager eller
andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende
økonomiske forpligtelser, som

har væsentlig betydning

for bedømmelsen af

foreningens finansielle stilling.
11. At

foreningens

kapitalberedskab

skønnes

tilstrækkeligt

til,

at

der

vil

være

likviditetsmæssig dækning til foreningens fortsatte drift i regnskabsåret 01.01.21 –
31.12.21.
12. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle
generalforsamlingsreferater og referater af bestyrelsesmøder til rådighed.

Planlægning af review for regnskabsåret 01.01.21 – 31.12.21
Til brug for Deres planlægning af review af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.21 –
31.12.21 skal jeg oplyse:
1.

At jeg vurderer, at der ikke er nogen risiko for, at årsregnskabet vil indeholde
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, og at de i foreningen indførte
regnskabs- og interne kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og
omfang efter min bedste overbevisning er tilstrækkelige til at imødegå risikoen for
besvigelser.

2.

At jeg ikke har kendskab til besvigelser, der har haft indflydelse på foreningen, eller
mulige besvigelser, som foreningen undersøger.

3.

At de i foreningen indførte regnskabs- og interne kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og omfang efter min bedste overbevisning er tilstrækkelige
til at forebygge og opdage fejl, idet der dog er manglende funktionsadskillelse
mellem bogholderi og kassefunktion som følge af et begrænset antal administrative
medarbejdere.

4.

At

jeg

ikke

har

opdaget

væsentlige

fejl,

der

kan

indikere

mulige

fejl

i

kontrolprocedurer.

København, den 25. marts 2021

Hans Henrik Edlund
bestyrelsesformand
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13. At foreningen overholder reglerne i bogføringsloven.

Rasmus Krog Juvik

Anders Clausen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-472985122455
IP: 185.157.xxx.xxx
2021-03-25 16:46:49Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-481908581782
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-03-25 16:46:55Z

Hans Henrik Edlund

Birthe Houlind

Bestyrelsesformand
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-352865725583
IP: 130.225.xxx.xxx
2021-03-25 16:47:08Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-112776033218
IP: 87.59.xxx.xxx
2021-03-25 16:47:12Z

Jens Erik Stausbøll

Anne Louise Goth Husen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-735970139656
IP: 5.179.xxx.xxx
2021-03-25 16:47:23Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-940427586717
IP: 176.22.xxx.xxx
2021-03-25 16:47:44Z

Claus Korsholm Rohde

Marianne Dons

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-773418019764
IP: 212.10.xxx.xxx
2021-03-25 16:48:45Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-219098110047
IP: 188.177.xxx.xxx
2021-03-25 17:01:07Z
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Jakob Brandgård Busse

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Dansk Selskab for Boligret
Serienummer: PID:9208-2002-2-770169418890
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