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Danske Risikorådgivere
CVR-nr. 28 36 48 06

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2020 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og god regnskabsskik i henhold til
lov om fonde og visse foreninger

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-
en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 12. februar 2021

Bestyrelse

Peter Oriat
formand

Flemming Riddersholm Nielsen
næstformand

Henriette Bang Jensen

Thomas Harbo Sørensen Jannie Skands Rothmann
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Danske Risikorådgivere
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Danske Risikorådgivere
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Risikorådgivere for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-
bejdes efter god regnskabsskik i henhold til vedtægterne og lov om fonde og visse foreninger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. janu-
ar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til vedtægterne og lov om
fonde og visse foreninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af forenin-
gen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med god regnskabsskik i henhold til vedtægterne og lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Danske Risikorådgivere
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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. Fejlinformationer 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 regnskabs-
brugerne 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:

· 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 vor konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-
information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, 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 ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed 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 vor revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-
strækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnå-
et frem til datoen for vor 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 noteop-
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til god regnskabsskik i henhold til vedtægterne og lov om fonde og visse foreninger.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til vedtægterne og
lov om fonde og visse foreninger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Toftlund, den 12. februar 2021

Tønder Revision
registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 14 28 07

Niels C. Høyer
registreret revisor
MNE-nr. mne8329
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Danske Risikorådgivere
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Foreningsoplysninger

Foreningen Danske Risikorådgivere
Præstehaven 37
Elling
9900 Frederikshavn

CVR-nr.: 28 36 48 06

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Hjemsted: Frederikshavn

Bestyrelse Peter Oriat, formand
Flemming Riddersholm Nielsen, næstformand
Henriette Bang Jensen
Thomas Harbo Sørensen
Jannie Skands Rothmann

Revision Tønder Revision
registreret revisionsaktieselskab
Brundtlandparken 5
6520  Toftlund
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiviteter består i at understøtte og kompetanceudvikle medlemmernes viden i
deres arbejdsforhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 132.275, og foreningens balance pr.
31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 645.049.

Foreningens årskonference har ikke været mulig at afholde grundet COVID-19 pandemien og foreningens
aktiviteter i det forgangne år har generelt været meget påvirket af COVID-19. Foreningen har dog aligevel
formået at skabe et overskud i indeværende år som forventes brugt til medlemmernes fordel i 2021 og
årene fremover.

Foreningens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det er på nuværende tidspunkt usikkert om årskonferencen 2021 som under normale forhold ville være
afholdt i april kan afholdes i 2021 grundet den fortsatte usikkerhed omkring COVID-19 pandemien.
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CVR-nr. 28 36 48 06

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

Indtægter 818.125 1.211.325

Udgifter -685.850 -1.349.189

Bruttoresultat 132.275 -137.864

Årets resultat 132.275 -137.864

Overført resultat 132.275 -137.864

132.275 -137.864
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Danske Risikorådgivere
CVR-nr. 28 36 48 06

Balance pr. 31. december 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

Aktiver

Likvide beholdninger 677.246 544.247

Omsætningsaktiver i alt 677.246 544.247

Aktiver i alt 677.246 544.247
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Danske Risikorådgivere
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Balance pr. 31. december 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

Passiver

Overført resultat 645.049 512.774

Egenkapital 7 645.049 512.774

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.000 14.000
Skyldige moms og afgifter 18.197 17.473

Kortfristede gældsforpligtelser 32.197 31.473

Gældsforpligtelser i alt 32.197 31.473

Passiver i alt 677.246 544.247

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9
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Danske Risikorådgivere
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Noter

2020
kr.

2019
kr.

1 Indtægter

Kontingenter 187.125 210.000
Årskonference, deltagerbetaling 4.000 450.700
Årskonference, messe, standlejeindtægter 0 9.900
Samarbejdsaftaler 590.000 460.000
Netværksdag, deltagerbetaling 0 48.600
Temadage, deltagerbetaling 37.000 32.125

818.125 1.211.325

2 Udgifter
Netværksdag, lokaleleje, forplejning mv. 0 91.347

Omkostninger netværksdag 0 91.347

Repræsentation 2.076 1.092
Samarbejdspartnerpleje 4.066 10.179

Salgsomkostninger 6.142 11.271

Kontorartikler 2.398 716
IT omkostninger 605 652
Porto og gebyrer 619 636
Forsikringer 14.209 7.451
Revision 16.700 13.700
Regnskabsfører 96.000 96.000
JS Kommunikation 408.000 408.000
JS Kommunikation, telefon og kørsel 2.111 2.755
Hjemmeside 47 2.400
Bestyrelsesmøder og transport 26.515 74.091

Administrationsomkostninger 567.204 606.401

Sikkerhedspris 0 15.000
Seniorafdeling 6.400 7.409

Øvrige omkostninger 6.400 22.409
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Noter

2020
kr.

2019
kr.

2 Udgifter (fortsat)
Årskonference - honorar til optrædende 20.000 154.309
Årskonference, ophold, forplejning, borchure 26.858 404.513

Årskonference 46.858 558.822

Diverse 5.873 13.571
Temadag med ARK Advokaterne 0 45.368
27-2-20 Temadag om udbud 33.704 0
8-9-20 Regres i praksis 10.824 0
29-9-20 Ansvarsforhold i kommunerne 8.845 0

Omkostninger temadage 59.246 58.939

685.850 1.349.189

3 Årskonference
Deltagerbetaling 4.000 450.700
Standleje messe 0 9.900

 4.000 460.600

Ophold og forplejning -26.858 -404.513
Foredrag og underholdning -20.000 -154.309

-46.858 -558.822

 -42.858 -98.222

4 Netværksdag
Deltagerbetaling 0 48.600
Lokaleleje, forplejning mv. 0 -91.347

 0 -42.747

 0 -42.747
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Danske Risikorådgivere
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Noter

2020
kr.

2019
kr.

5 Temadage
Deltagerbetaling 37.000 32.125

 37.000 32.125

Arrangement ARK Advokaterne 0 -45.368
Arrangement øvrige -5.873 -13.571

-5.873 -58.939

 31.127 -26.814

6 Likvide beholdninger
Danske bank 677.246 544.247

677.246 544.247
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Noter

7 Egenkapital
Overført resul-

tat I alt

Egenkapital 1. januar 2020 512.774 512.774
Årets resultat 132.275 132.275

Egenkapital 31. december 2020 645.049 645.049

8 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Revisorhonorar 14.000 14.000

14.000 14.000

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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Danske Risikorådgivere
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danske Risikorådgivere for 2020 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik i
henhold til vedtægterne og lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer 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 fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, 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 eventu-
elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nomi-
nelt 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.

Udgifter

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, og administration mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-
ændringer.

Egenkapital

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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