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Indtægter 
 
 

Regnskab 
2005/06 

kr. 

Budget 
2006/07 

t.kr. 

Regnskab 
2006/07 

kr. 

Budget 
2007/08 

t.kr. 
Medlemskontingenter 1.092.450 1.125 1.151.400 1.170 
Medlemsarrangementer -234.036 -100 -13.096 -100 
Renter, bank, giro og obl. 69.159 70 89.543 80 
Indtægter i alt 
 

927.573 1.095 1.227.847 1.150 

Kontorhold inkl. gager og feriepenge 726.140 760 836.502 800 
Hjemmeside, kontorartikler, tryksager, porto 79.194 80 59.656 220 
”DSV Inside”, inkl. porto 124.127 100 114.882 0 
Generalforsamling, kontaktudvalg 82.089 85 88.095 85 
Andre udgifter 69.594 60 31.462 40 
Udgifter i alt 
 

1.081.144 1.085 1.130.597 1.145 

Årets overskud -153.571 10 97.250 5 
 

Status pr. 30. juni 2007 
 

Aktiver 
 

30/6-07 30/6-06 Passiver 30/6-07 30/6-06 

Likvide midler 240.502 84.234 Gæld   
   Hensættelse til feriepenge 32.000 32.000 
   Skyldig A-skat og ATP 6.570 8.098 
Værdipapirer til børskurs 2.105.890 2.208.818 Skyldige omkostninger 163.962 159.050 
(dog max. pari)   Egenkapital   
   Risikoreserve 1.000.000 1.000.000 
Debitorer 53.710 5.400 Øvrig egenkapital:   
   Primo 1.161.712 1.339.313 
   Årets overskud 97.250 -153.571 
Tilgodehavende obl. renter 45.337 49.808 Årets kursreguleringer -2.688 -24.030 
Depositum lejemål 13.367 12.600    
   Ultimo 1.256.274 1.161.712 
      
Aktiver i alt 2.458.806 2.360.860 Passiver i alt 2.458.806 2.360.860 
      
 
København, den  22. Oktober 2007 

 
                             Konsulent  Niels Larsen  
                             Kasserer 
 

Den uafhængige revisors påtegning 
Til foreningens medlemmer 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse for regnskabsåret 1. juli 2006 - 30. juni 2007, 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 2007 samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2006 - 30. juni 2007 i overensstemmelse med god regnskabsskik. 
 

      København, den  22. oktober 2007 
 
Sven Carlsen                                Koncerndirektør Per Ladegaard 
Statsaut. revisor                   Valgt revisor 
KPMG C. Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab    


