
 
 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse / Årsregnskab 2008/2009 
Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 

 
Indtægter 
 
 

Regnskab 
2007/08 

t.kr. 

Budget 
2008/09 

t.kr. 

Regnskab 
2008/09 

kr. 

Budget 
2009/10 

t.kr. 
Medlemskontingenter 1.073 1.510 1.349.575 1.620 
VL døgn indtægter 2.315 2.400 3.596.485 3.150 
Renter mm. 73 80 50.118 100 
Indtægter i alt 
 

3.461 3.990 4.996.178 4.870 

Sekretariatsomkostninger 1.171 1.190 1.179.806 1.340 
IT system og vedligehold 297 280 509.234 280 
VL døgn konferencelokaler, hoteller mm. 1.816 1.791 1.852.885 1.950 
VL døgn indlægsholdere mm. 714 509 517.739 980 
Øvrige omkostninger 137 215 39.219 190 
Udgifter i alt 
 

4.135 3.985 4.098.883 4.740 

Årets over-/underskud -674 5 897.295 130 

 
Status pr. 30. juni 2009 

 
Aktiver 
 

30/6-09 30/6-08 Passiver 30/6-09 
 

30/6-08 
 

Likvide midler 2.771.752 1.601.364 Gæld   
   Hensættelse til feriepenge 80.276 45.360 
   Skyldig løn, A-skat og ATP 35.998 42.592 
   Skyldige omkostninger 42.500 45.132 
Tilgodehavender 72.029 85.668 Skyldig moms 249.642 0 
   Egenkapital   
Periodeafgrænsningsposter 32.590 17.125 Risikoreserve 1.000.000 1.000.000 
   Øvrig egenkapital:   
   Primo 584.841 1.256.274 
   Årets overskud 897.295 -673.661 
Depositum lejemål 14.181 13.768 Årets kursreguleringer 0 2.228 
   Ultimo 1.482.136 584.841 
      
Aktiver i alt 2.890.552 1.717.925 Passiver i alt 2.890.552 1.717.925 
      
 
København, den 9. september 2009 

 
Ulrik Bülow, Formand                                           Bo Gjetting, Direktør 

Den uafhængige revisors påtegning 
Til foreningens medlemmer 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009, omfattende resultatopgørelse og 
balance. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar 
omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske 
revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed 
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, 
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 i overensstemmelse med god regnskabsskik. 
 

      København, den 9. september 2009 
Sven Carlsen                                Koncerndirektør Per Ladegaard 
Statsaut. revisor                   Valgt revisor 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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