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1.

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskabet for Dansk Selskab For Sårheling for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. Vi
anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Bestyrelsen indstiller det foreliggende regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. november 2020

Bestyrelsen:

Susan Bermark
Formand

Jonas Hedegaard
Andersen

Maria Plaschke

Bo Jørgensen

Else Sværke Henriksen

Annette Høgh

Merete Hartun Jensen

Mitra Sepehri

2.

Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang
Til bestyrelsen i Dansk Selskab For Sårheling
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Dansk Selskab For Sårheling for
regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2020 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens
erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet “Revisors ansvar for
den udvidede gennemgang af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af selskabet 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke
har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores
konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og
de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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.

3.

Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang
I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennem gang
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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 ledelsesberetningen.

København, den 20. november 2020
Harboe & B.
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 64 94 52
Mads Harboe Nørring
Registreret revisor
MNE-nr. mne40120

4.

Kritiske revisorer
Nærværende regnskab for Dansk Selskab For Sårheling for perioden 1. august 2019 –
31. juli 2020 har vi gennemgået og fundet, at forvaltningen af foreningens midler mv. er
sket i overensstemmelse med foreningens formål.

København, den 20. november 2020

Kritiske revisorer:

Lone Dybkjær Holbech

Britta Østergaard Melby

5.

Stamoplysninger
Forening

Dansk Selskab For Sårheling
c/o Helle Madsen
Charlotte Muncks Vej 26, 2. th.
2400 København NV
CVR:
E-mail:
Hjemmeside:

19 02 64 34
post@saar.dk
www.saar.dk

Bestyrelse

Susan Bernmark, formand
Jonas Hedegaard Andersen, næstformand
Maria Plaschke
Bo Jørgensen
Else Sværke Henriksen
Annette Høgh
Merete Hartun Jensen
Mitra Sepehri

Forretningsfører

Helle Madsen

Revisor

Harboe & B.
Godkendt revisionsanpartsselskab
Lersø Parkallé 107
2100 København Ø

6.

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Uddrag af foreningens vedtægter, § 2 FORMÅL:
Stk. 1. Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til sårheling og at organisere og
koordinere kongresser og møder herom.
Selskabet vil tage initiativ til fællesmøder med andre selskaber med lignende formål.
Stk. 2. Selskabet vil søge at fremme og støtte uddannelse og forskning inden for sårheling, herunder sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostik, forebyggelse og
behandling af sår af forskellig ætiologi.
Selskabet vil arbejde aktivt for samarbejde mellem faggrupper, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesser inden for alle grene af sårheling og -behandling.

7.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Dansk Selskab For Sårheling for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremt idige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter.
Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter omfatter omkostninger til
Løn, transport, kontorleje, mindre anskaffelser, distribution, salg, reklame, administration,
mv.
Skat
Foreningen er ikke skattepligtig.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

8.

Resultatopgørelse for perioden 1. august til 31. juli
2019/20
kr.

Note:

1
2

Indtægter:
Medlemskontingenter
Firmamedlemskab
Firma & Medlemskontingent EU mv.
Resultat af bladvirksomhed "Sår"
Resultat af kursusvirksomheden

Administrationsudgifter:
Lønninger
Rejsegodtgørelser
Kontorhold, kontorleje
Mindre anskaffelser
Telefon og porto
Revisor og regnskabsmæssig assistance
Software og hjemmeside
Bestyrelses- og strategimøder
Repræsentation
Strategimøde, ISDF og andre møder
Legater
Kontingenter Dasys
Diverse gebyrer, bank og Nets
Overført til bladvirksomhed og kursusvirksomhed 35% jf.
note 1 og 2

Resultat før finansielle poster
Renteudgifter
Årets resultat

2018/19
kr.

247.880
280.000
15.997
-92.912
177.595

251.685
201.960
48.950
-81.831
163.192

628.560

583.956

-136.322
-33.455
-27.750
-34.879
-10.373
-60.000
-24.697
-33.859
-2.305
-683
-6.000
-16.825
-5.837
138.219

-145.451
0
-36.173
0
-13.844
-60.000
-11.748
-15.968
-919
-45.704
-10.500
-18.750
-5.195
127.488

-254.766

-236.764

373.794

347.192

0

-12

373.794

347.180

9.

Balance
2019/20
kr.

2018/19
kr.

Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende moms
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

48.950
7.390
0
1.637.754

0
0
2.001
1.296.440

Omsætningsaktiver i alt

1.694.094

1.298.441

Aktiver i alt

1.694.094

1.298.441

Saldo primo
Årets resultat

1.225.212
373.794

878.032
347.180

Egenkapital i alt

1.599.006

1.225.212

Anden gæld

95.088

73.229

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

95.088

73.229

Gældsforpligtelser i alt

95.088

73.229

1.694.094

1.298.441

Note:
Aktiver

Passiver

3

Passiver i alt

10.

Noter
2019/20
kr.
Note 1 - Resultat af bladvirksomhed "Sår":
Indtægter:
Annonceindtægter
Annonceindtægter - EU medlemmer
Bladpulje
Abonnementssalg
Abonnementssalg udland
Løssalg, copy vederlag

Omkostninger:
Journalistik og grafisk opsætning
Fremstillingsomkostninger
Anden porto og fragt
Kontorhold
Drift af hjemmeside
Andre omkostninger

Andel af fælles administrationsomkostninger, 20%

Note 2 - Resultat af kursusvirksomheden:
Indtægter:
Årsmøde, Temadag
Årsmøde, Temadag - EU medlemmer

Omkostninger:
Årsmøde, Temadag
Honorarer
Transport
Andre omkostninger

Andel af fælles administrationsomkostninger, 15%

2018/19
kr.

258.840
16.000
9.438
22.867
115.426
0

233.303
35.500
7.299
20.230
75.079
449

422.571

371.860

-287.129
-71.790
-94.268
0
0
-3.059

-131.799
-105.051
-129.176
-440
-14.375
0

-456.246

-380.841

-59.237

-72.850

-92.912

-81.831

797.792
38.580

905.900
50.225

836.372

956.125

-525.993
-37.059
-16.742
0

-693.041
0
0
-45.254

-579.794

-738.295

-78.983

-54.638

177.595

163.192

11.

Noter
2019/20
kr.
Note 3 - Anden gæld:
Feriepenge
A-skat og AM-bidrag
ATP
Skyldig moms
Skyldig omkostning, DaSys-kontingent 2020
Skyldigt revisorhonorar

2018/19
kr.

0
17.884
379
0
16.825
60.000

2.942
5.363
379
4.545
0
60.000

95.088

73.229

