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Foreningsoplysninger 

 

 

 

Foreningen  Audiologopædisk Forening 

     

  CVR nr.: 20 41 32 12 

  Hjemsted: Søborg 

  Regnskabsår: 1/1 - 31/12 

 

Hjemmeside: www.alf.dk 

 

 

Bestyrelse  Jakob Stenz (formand) 

  Karina Thomsen Grønnemose (kasserer) 

  Sahra Mengal 

  Jette Flattum 

  Anne Haven Albertsen  

  Trine Maria Hansen 

  Birthe Wittenhoff Madsen  

     

 

 

Revision  Kreston CM 

  Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

  Adelgade 15 

  1304 København K 

 

 

 

Generalforsamling Generalforsamling afholdes 28. marts 2022 på 

  Hotel Nyborg Strand. 
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Bestyrelsens påtegning 

 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 for Audio-

logopædisk Forening. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Søborg, den 23. marts 2022  

 

 I bestyrelsen: 

 

 

____________________          ____________________ 

                                                  Jakob Stenz                Karina Thomsen Grønnemose                 

                                                     formand                                  kasserer                                   

 

 

____________________           ____________________           ____________________ 
                        Sahra Mengal                            Jette Flattum                        Anne Haven Albertsen                      

 
 
 

____________________           ____________________      

                                           Trine Maria Hansen                Birthe Wittenhoff Madsen 
 
     
 
 

 



Audiologopædisk Forening
3

 

Bestyrelsens beretning 

 

 

Hovedaktiviteter 

Foreningens hovedaktivitet er at fremme forståelsen og nytten af audiologopædien, varetage medlemmer-

nes faglige og arbejdsmæssige interesser samt afholdelse af kurser for foreningens medlemmer. 

 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat anses for utilfredsstillende. 

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke for-

eningens finansielle stilling. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 

 

Til medlemmerne i Audiologopædisk Forening 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Audiologopædisk Forening for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 

2021 omfattende resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar-

bejdes efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 

december 2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspå-

tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af andelsforeningen i 

overensstemmelse med internationale med Ethics Standards Board for Accountants´ internationale retningslinjer 

for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 

har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger budgettal for resultatopgø-

relse og noter. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne, har ikke været underlagt revision. 

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-

ten,” at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant”, samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere forenin-

gen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores 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 gæl-

dende 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 regnskabsbrugerne 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 vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

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 bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

  

* Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 vores revisionspåteg-

ning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 

tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 

opnået frem til datoen for vores 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 påtegning på årsregnskabet 

 

 

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om bestyrelsens beretning. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsens beretning og i den 

forbindelse overveje, om bestyrelsens beretning er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede oplysninger i hen-

hold til god regnskabsskik samt foreningens vedtægter. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelses beretning er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i bestyrelses beretning. 

 

København, den 23. marts 2022 

 

KRESTON CM 

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

CVR nr. 39463113 

 

 

Ole Poulsen 

Statsautoriseret revisor 

mne9761 

Revisionspåtegning afgivet af foreningens kritiske revisorer 

 
 
Vi har revideret efterfølgende årsregnskab for året 2021. 
 
 
Søborg, den     /      2022 
 
 

____________________                        ____________________ 
                               Anne Marie Tange Paagaard                              Janne Sonne                                                              
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Anvendt regnskabspraksis 

 

 

Årsregnskabet for Audiologopædisk Forening for 2021 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabs-

skik og foreningens vedtægter. Der er ingen ændringer i forhold til sidste år. 

 

 

Resultatopgørelsen 

 

Kontingentindtægter 

Kontingenter indregnes når de opkræves for regnskabsåret. Der fortages en periodisering af  kontingenter, 

der vedrører efterfølgende regnskabsår. 

 

Kursusindtægter 

Kursusindtægter indregnes når de opkræves for regnskabsåret. Der fortages en periodisering af  kursusind-

tægterne, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 

 

 

Balancen 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Unoterede investeringsbeviser måles til dagskurs (indre værdi) på balancetidspunktet. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet 

tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi. 
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Budget Budget

2022 Note 2021 2021 2020

0 Kontingenter 338.603 0 424.288

0 Abonnementer 2.200 0 45.420

0 Øvrige indtægter 1 10.571 0 13.642

0 Indtægter i alt 351.374 0 483.350

0 Kurser og webinarer 2 -23.361 0 -2.574

0 Regionale kurser 6 0 0 -60.167

0 Administrationsudgifter 3 -241.105 0 -185.352

0 Foreningsudgifter 4 -76.711 0 -82.046

0 Dansk Audiologopædi m. v. 5 -76.425 0 -40.313

0 Udgifter i alt -417.602 0 -370.452

0 Resultat før renter -66.228 0 112.898

0 Finansielle poster 7 -14.916 0 6.211

0 ÅRETS RESULTAT -81.144 0 119.109

Forslag til resultatdisponering:

Overført underskud -81.144 0 119.109

Disponeret i alt -81.144 0 119.109

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021
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2021 2020

Danske Invest, Dannebrog, 2.907 stk 262.793 274.519

Danske Invest, korte obligationer, 1.467 stk 140.667 144.170

Danske Invest, lange danske obligationer, 1.183 stk 111.953 117.898

Finansielle anlægsaktiver 515.413 536.587

ANLÆGSAKTIVER 515.413 536.587

Debitorer og andre tilgodehavender 15.275 1.175

Forudbetalte omkostninger 6.379 6.350

Tilgodehavender 21.654 7.525

Danske Bank konto 25046 (mindelegat) 2.683 2.683

Danske Bank konto 26706 2.043.831 1.488.230

Danske Bank konto 86040 131.847 125.475

 Likvide beholdninger 2.178.361 1.616.388

OMSÆTNINGSAKTIVER 2.200.015 1.623.913

AKTIVER I ALT 2.715.428 2.160.500

Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER
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Note 2021 2020

 Egenkapital pr. 1. januar 2021 2.093.377 1.974.268

Overført resultat -81.144 119.109

I alt 2.012.233 2.093.377

Ruth Öslöffs mindelegat :

Egenkapital pr. 1. januar 2021 2.610 2.610

I alt 2.610 2.610

EGENKAPITAL 2.014.843 2.095.987

Forudbetalt kontingent og kursusindtægter 520.536 0

Hensat til sponsorater 135.419 0

8 Skyldige omkostninger 43.750 41.445

9 Anden gæld 880 23.068

Kortfristede gældsforpligtelser 700.585 64.513

GÆLDSFORPLIGTELSER 700.585 64.513

PASSIVER I ALT 2.715.428 2.160.500

Balance pr. 31. december 2021

PASSIVER
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Budget Budget

2022 2021 2021 2020

Note 1. Øvrige indtægter

Forholdsmæssig moms 0 0 2.900

Copy Dan 10.571 0 10.742

0 Øvrige indtægter i alt 10.571 0 13.642

Note 2. Kursuser

Deltagergebyrer 178.600 0 0

0 Indtægter i alt 178.600 0 0

   

Erstatning Nyborg Strand for aflysninger 45.000 0 0

Honorarer, rejse og ophold for foredrags-

holdere og gæster 119.971 0 0

Lokaleleje 36.990 0 0

Kursus 0 0 2.574

0 Udgifter i alt 201.961 0 2.574

0 I alt -23.361 0 -2.574

Note 3. Administrationsudgifter

Gage, administration 27.000 0 99.000

Telefon og zoom 34.222 0 0

Edb-udstyr, software og konsulentydelser 8.875 0 23.922

Konsulentydelser 0 0 2.000

Porto, fragt og forsendelsesomkostninger 0 0 1.884

Kontorartikler og tryksager 1.936 0 909

Forsikringer 3.100 0 3.153

Revision og regnskabsassistance 43.750 0 26.250

Kritiske revision 0 0 1.260

Edb-udgifter og hjemmeside 80.750 0 9.063

Dataløn 1.600 0 2.454

Diverse administrsationsomkostninger 0 0 212

Bankgebyrer mv. 27.059 0 14.777

Gebyrer pbs 1.025 0 35

Gaver og legater m.v. 11.788 0 433

0 Administrationsudgifter i alt 241.105 0 185.352

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021
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Budget Budget

2022 2021 2021 2020

Note 4. Foreningsudgifter

Mødeudgifter, ophold og fortæring m.v. 37.428 0 21.364

Rejseudgifter, indland 0 0 12.134

Kommunikationskampagne 2.548 0 0

Andre bestyrelsesudgifter 12.000 0 13.900

Rejseudgifter udland 3.488 0 0

Kontingenter nordiske og internationale

foreninger 11.072 0 20.666

Sponsorbidrag Stemmens Dag 0 0 5.000

Udvalgsudgifter 10.175 0 8.982

0 Foreningsudgifter i alt 76.711 0 82.046

Note 5. Dansk Audiologopædi m.v.

Dansk Audiologopædi (4 numre) 76.425 0 40.313

0 Dansk Audiologopædi m.v. i alt 76.425 0 40.313

Note 6. Regionale kurser

Kursusudgifter og honorarer 0 9.248

Ophold og fortæring 0 45.419

0 Udgifter i alt 0 0 54.667

0 I alt 0 0 -54.667

Ophold og fortæring 0 0 5.500

0 Udgifter i alt 0 0 5.500

0 I alt 0 0 -5.500

0 Regionale kurser i alt 0 0 -60.167

Note 7. Finansielle poster

Afkast investeringsbeviser 6.372 0 13.129

Renteudgifter, skattekontoen -113 0 -9

Kursregulering investeringsbeviser -21.175 0 -6.909

0 Finansielle poster i alt -14.916 0 6.211

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021

0
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Note 8. Skyldige omkostninger 2021 2020

Leverandørgæld 0 14.625

Skyldige feriepenge 0 570

Revision og regnskabsassistance 43.750 26.250

Skyldige omkostninger i alt 43.750 41.445

Note 9. Anden gæld

A-skat og Am-bidrag 0 15.468

Skattekontoen 880 0

Moms 0 7.600

Anden gæld i alt 880 23.068

Noter til regnskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021


