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Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019.

Aarhus, den 25.09.2020

Bestyrelse

Steen Lund Jensen
formand

Anne Kathrine Belling Sørensen
næstformand

Theis Thillemann
kasserer

Inge Hvass
sekretær

Jeppe Staghøj

Torsten Warming
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne af Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt 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.
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 supple-rende
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.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Aarhus, den 25.09.2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søren Lassen
statsautoriseret revisor
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anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
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Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

Resultatopgørelse for 2019
2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

38.600

38.000

Deltagergebyr mv. vedrørende årsmøde

0

138.360

Panum-kursus, deltagergebyrer

0

30.200

Støtte iøvrigt

7.000
___________

0
___________

Indtægter

45.600
___________

206.560
___________

Årsmøde, omkostninger

0

(51.719)

Panum-kursus 2018, yderligere omkostninger

(57.839)

(9.673)

DOS-kongres, omkostninger

(25.042)

(4.134)

Fellowship, omkostninger

0

Møde- og rejseomkostninger i øvrigt

(3.655)

(22.457)

(41.226)

Hjemmeside

(3.857)

(16.063)

Revisor

(6.250)

(5.000)

Øvrige

(4.934)
___________

(1.157)
___________

Omkostninger

(120.379)
__________

(132.627)
___________

Resultat

(74.779)
___________
___________

73.933
___________
___________

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på 74.779 kr. overføres til næste år.
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Kontingentindtægter
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2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

Bankbeholdning

437.544
___________

506.073
___________

Omsætningsaktiver

437.544
___________

506.073
___________

Aktiver

437.544
___________
___________

506.073
___________
___________

501.073

427.140

Overført overskud 01.01.
Årets resultat

(74.779)
___________

73.933
___________

Overført overskud 31.12.

426.294
___________

501.073
___________

Egenkapital

426.294
___________

501.073
___________

Skyldige omkostninger

11.250
___________

5.000
___________

Gældsforpligtelser

11.250
___________

5.000
___________

Passiver

437.544
___________
___________

506.073
___________
___________
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Balance pr. 31.12.2019
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller

telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Aktiver, der er modtaget ved foreningens
stiftelse, er indregnet til handelsværdien på stiftelsestidspunktet. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Andre finansielle forpligtelser (gæld) indregnes til nominel værdi.
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faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forplig-
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