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Skanderborgvej 201 

8260 Viby 
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Ledelsespåtegning 
 
 
     
 
 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Aarhus 

Døveforening.  

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der 

påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. De private 

eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsregnskabet. 

 

Århus     /         

 

 

 

 

 

____________________________________                 ____________________________________ 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
     
 
Årsrapporten for Aarhus Døveforening for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse A-virksomheder. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt  

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 

Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensætte forpligtelser samt tilbageførelser som følge af 

ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

virksomheden, 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 afdrag 

og tillæg I fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og den nominelle 

beløb. Herved fordeles kurstab og - gevinst over løbetiden. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der  fremkommer,  inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 

Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til indehaveren. 

 

Resultatopgørelsen  

 

Nettoomsætning  

Nettoomsætningen  ved  salg  af  handelsvarer  og  færdigvarer  indregnes  i resultatopgørelsen, 

såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning 

indregnes  ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

 

Vareforbrug  

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i 

året. 
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Salgs- og distributionsomkostninger  

Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører  distribution  og salg, reklame 

og markedsføringsomkostninger,  autodrift m.v. 

 

 

Administrationsomkostninger  

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. med fradrag 

af private andele af omkostningerne. 

  

Personaleomkostninger  

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre 

omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket 

modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.  

 

Finansielle  poster  

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 

 

Balancen  

 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab. 

 

Gældsforpligtelser  

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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Resultatopgørelsen 
For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 

 

 NOTE    I år  2017 
  

  1  Omsætning   .......................................  359.645   684.361 

  2  Direkte omkostninger   ........................  -187.862   -195.146 

  Dækningsbidrag  ...............................  193.514   489.215 

 

  3  Personaleomkostninger  .....................  -13.560   0 

  4  Salgs- og rejseomkostninger   ............  -22.877   -14.218 

  5  Lokaleomkostninger   .........................  -80.984   -157.905 

  6  Administrationsomkostninger   ...........  -22.121   -116.161 

  Resultat før afskrivninger  ...............  53.972   200.929 

 

  Resultat før renter  ............................  53.972   200.929 

 

  Renteindtægter   .................................  1.401   11.890 

  PERIODENS RESULTAT  ..................  55.373   212.819 
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Status 
Aktiver pr. 31. december 2018 

 

 NOTE    I år  2017 
  

  

  Omsætningsaktiver  

  Deposita  .............................................  41.257   41.257 

  Værdipapirer  .......................................  652.319   652.209 

  Forudbetalinger  ..................................  360   360 

  7  Likvide beholdning ..............................  336.564   281.301 

  Omsætninger aktiver ialt  .................  1.030.500   975.127 

 

  AKTIVER   ..........................................  1.030.500   975.127 
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Status 
Passiver pr. 31. december 2018 

 

 NOTE    I år  2017 
  

   EGENKAPITAL 

  Egenkapital primo ...............................  974.607   761.788 

  Årets resultat  ......................................  55.373   212.819 

  Egenkapital  .......................................  1.029.980   974.607 

 

  Kortfristet gæld 

  Nøgle depositum  ................................  400   400 

  Skyldige omkostninger  .......................  120   120 

  Kortfristet gæld i alt  .........................  520   520 

 

  PASSIVER   .......................................  1.030.500   975.127 
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Noter 
For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 

 

 NOTE    I år  2017 
  

 1  Omsætning  

   Salg af varer/ydelser  ..........................  39.245   7.612 

   Kontingent  ..........................................  38.400   37.000 

  Arrangementer .....................................  0  212.479 

   Tilskud  ................................................  282.000   427.269 

   Omsætning  i alt  ..............................  359.645   684.360 

 

 2  Direkte omkostninger  

   Varekøb  ..............................................  -15.828   -22.567 

   Arrangementer  ...................................  -172.034   -172.579 

   Direkte omkostninger  i alt  ............  -187.862   -195.146 

 

 3  Personaleomkostninger 

   KM-penge  ...........................................  -13.560   0 

   Personaleomkostninger i alt  ...........  -13.560   0 

 

 4  Salgs- og rejseomkostninger  

   Restaurationsbesøg  ...........................  -6.258   -5.577 

   Gaver og blomster  ..............................  -5.305   -6.780 

   Rejseudgifter  ......................................  -8.046   -1.861 

   Annoncer og reklame  .........................  -3.268   0 

   Salgs- og rejseomkostninger  i alt    -22.877   -14.218 

 

 5  Lokaleomkostninger  

   Husleje u/moms  ..................................  -38.324   0 

   El, vand og gas  ...................................  -14.783   0 

   Vedligeholdelse og rengøring  ............  -27.877   0 

   Lokaleomkostninger  i alt  ..............  -80.984   0 

 

 6  Administrationsomkostninger  

   Kontorartikler og tryksager  .................  -986   -9.883 

  Generalforsamling ................................  0  -4.630 

   Edb-udgifter / software / telefon  .........  -2.281   -4.129 

   Mindre anskaffelser  ............................  -16.146   -81.526 

   Porto og gebyrer  .................................  -1.901   -933 

   Kontingenter u/moms  .........................  -396   0 

  Lokaler nyt ...........................................  0  -6.824 

   Web-hotel og domænenavne  .............  -410   0 

  Diverse .................................................  0  -8.235 

   Kassedifferencer mv.  .........................  -1   0 

   Administrationsomkostninger  i alt   -22.121   -116.161 
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Noter 
For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 

 

 NOTE    I år  2017 
  

 7  Likvide beholdning 

   Kassebeholdning  ................................  3.577   2.423 

   Bankkonto 9590 009 090  ...................  9.041   80.118 

   Grundkonto - 0712 882 239  ...............  120.649   6.512 

   Spisevenner - 4379 837 064  ..............  16.478   120.997 

   Aktiv fra søserfonden - 6288 633 892    52.000   0 

   Kulturudvalg - 4396 283 722  ..............  44.854   0 

   Århus døves whist - 0747 437 831  .....  3.916   5.026 

   Kultur døvedag Århus - 0748 368 442   5.053   58.281 

   ArosTegn - 9594 408 629  ..................  4.743   7.933 

   Husleje - 0748 369 198  ......................  76.253   11 

   Likvide beholdning i alt  ...................  336.564   281.301 

 

 


