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Bestyrelsesforeningen

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i Bestyrelsesforeningen

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Bestyrelsesforeningen  for regnskabsåret  01.01.18  -

31.12.18,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene stilnng pr. 31.12.18  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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 revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af

årsregnskabet".  Vi er uafhængige  af foreningen  i overensstemmelse  med  internationale

etiske  regler  for revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der er gældende  i

Danmark,  ligesom  vi har  opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og

krav.  Det  er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som

grundlag  for  vores  konklusion.

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  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  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  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medmindre

ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  foreningen,  indstille  driften  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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Bestyrelsesforeningen

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  helhed  er uden

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, og at afgive  en revi-

sionspåtegning  med  en konklusion.  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  fejlinfovmation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationev  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  eller  fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes, at de enkeltvis  ener samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  traÅer  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:

ø Identificeret  og vurderer  vi  visikoen  fov væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  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  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

ø Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der ez 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  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er vaesentlig  usikkerhed  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  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysnin-

ger  herom  i årsregnskabet  ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener forhold  kan

dog  medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

[3E1[nHOLrn
VI  !5KABER  BALANCE 6



Bestyrelsesforeningen

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

* Tager  vi stilling  til den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og begivenheder  på  en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagf.e  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Søborg,  den  26. marts  2019

Beierholm

Statsautoriseret  Reyisionspartnerselskab

CVR-m.  32  54 68

Anders  Ladeg  d

Statsaut.  reviso
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Bestyrelsesforeningen

Note

Kontingentindtægter

I Personaleomkostninger

2 Konferencer

3 Hjemmeside

4 Markedsføring

5 Mødeornkostninger

6 It-omkostninger

7 Administration  og  kontorhold

8 Eksterne  't'enesteydelser

Omkostninger  i alt

9 Finansiene  ornkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Årets  resultat

I alt

€ EIEr?HOLm
gKAEIER  BALIlNCE

Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

DKK

1.397.200

- 602.100

- 399.736

-2.058

-10.406

-8.273

- 43.851

- 39.004

- 56.473

-1.161.901

-3.752

-3.752

231.547

1.163.260

- 393.250

- 258.934

- 23.559

- 8.076

- 21.824

-11.308

-103.573

-40.794

-861.318

-2.531

-2.531

299.411

231.547

231.547

299.411

299.411
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Bestyrelgegforeningen

AKTIVER

Note

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

IO Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Kontanter

Indestående  i pengeinstitutter

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3EIEnHOuT1

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

ioi.ioo

29.655

175.575

227.400

9.031

o

306.330 236.431

346

1.138.025

1.138.371

o

889.134

889.134

1.444.701 1.125.565

1.444.701 1.125.565



Bestyrelsesforeningen

PASSIVER

Note

Saldo  1. januar

Årets  resultat

Egenkapitali  alt

Gæld  til  øvrige  kreditinstitutter

Leverandører  af  varer  og  t'enesteydelser

1l  Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

[3EIEnH0Lrn
VI  SKABER  BALANCE

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

1.003.509

231.547

1.235.056

8.406

79.991

121.248

209.645

209.645

1.444.701

704.098

299.411

1.003.509

669

44.410

76.977

122.056

122.056

1.125.565

IO



Bestyrelsegforeningen

1.  Personaleomkostninger

Løn  og  gager

I alt

2.  Konferencer

Foredragsholdeye

Forplejning

Folkemødet

Stanford  Directors  Conege  / Projekt  Global  Alliancer

Andre  ornkostninger  ved  konference

I alt

3.  Hjemmeside

Domæne

Hjemmeside

I alt

€ EIEnHOLm
VI  SKABEFI  BlllJNCE

Noter

2018

DKK

2017

DKK

602.100

602.100

393.250

393.250

69.327

38.626

43.265

205.034

43.484

399.736

48.922

26.864

52.059

88.334

42.755

258.934

791

1. 267

2. 058

1.059

22. 500

23. 559

1l



Bestyrelsesforeningen

4.  Markedsføring

Ledelsesberetning

I alt

5.  Mødeomkostninger

Sekretariatsmøder

I alt

6.  It-omkostninger

Softwarelicens

E-conomics

Mindre  nyanskaffelser

I alt

!iKAgER  BALANCE

Noter

2018

DKK

2017

DKK

10.406 8.076

10.406 8.076

8.273 21.824

8.273 21.824

11.471

5.376

27.004

7.043

4.265

o

43.851 11.308
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Bestyrelsesforeningen

7.  Administration  og  kontorhold

Kontorhold,  loka]er  inkl.  sekretariatbistand

Mindre  nyanskaffelser

Patent-  og  varemærkebeskyttelse

Rejseornkostninger

Andre  omkostninger

I alt

8.  Eksterne  tjenesteydelser

Revision

Regulering  af  sidste  års  revisorhonorar

Bogføringsmaessig  assistance

I alt

9.  Finansielle  omkostninger

Bankgebyrer

I alt

[3E1 € nHOLm
VI  e KA  B E P B ALA  N C E

Noter

2018

DKK

2017

DKK

23.133

o

4.700

4.196

6.975

39.004

55.501

7.401

o

37.803

2.868

103.573

27.000

1.265

28.208

56.473

26.156

o

14.638

40.794

3.752

3.752

2.531

2.531
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Bestyrelsesforeningen

IO.  Andre  tilgodehavender

Moms  og  afgifter

I alt

11.  Anden  gæld

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

Afsat  løn

Afsat  revisor

Afsat  regnskabsmaessig  assistance

I alt

SkJ8ER  BALANCE

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

29.655

29.655

9.031

9.031

17.578

74.000

27.000

2.670

121.248

15.477

33.000

25.000

3.500

7ei.977

14



Bestyrelsesforeningen

Noter

12.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A tilpasset  foreningens  aktiviteter.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med, at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansiene  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des alle omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde foreningen,  og aktivets  værdi  kan måles påndeligt..  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det er sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan måles  pålideligt.  Ved første  indregning  måles  akt.iver  og  forpligtelser

til kostpris.  Efterfølgende  måles aktiver  og forpligtelser  som beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

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.

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter  er medtaget  i resultatopgørelsen  i det  år, indtægterne  vedrører.

Omkostninger

Omkostninger  omfatter  ornkostninger  til konferencer,  hjemmeside,  personale,  møde,  lokaler,

administration  og  markedsføring.

Personaleomkostninger

Personaleornkostninger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  ornkostninger.

[3EIEm-10Lm
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Bestyrelsesiforeningen

Noter

12.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og renteornkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Den forventede  skat  udgiftsføres  i resultatopgørelsen  og optages  som gæld  i balancen.

Foreningen  er alene  skattepligtig  af indtægt  af erhvervsmæssig  aktivitet.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanngvis  svarer  til pålydende

værdi  med  (xarhag  af nedskrivninger  ti]  imødegåelse  af tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på, at

et tilgodehavende  er væzdifoxringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  ornkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet  skat  af årets  skat-

tepligtige  indkomst,  reguleret  for betalte  acontoskatter.

UdsIkudte  skatteforpligtelser  og  udskudte  skatteaktiver  beregnes  af alle  midlertidige  forskelle

mellem  regnskabsmæssige  og skattemæssige  værdier  af aktiver  og forpligtelser.  Der  indreg-

nes dog  ikke  udskudt  skat  af midlertidige  forskene  vedrørende  skattemæssigt  ikke  afskriv-

ningsberettiget  goodwill  samt  andre  poster,  hvor  midlertidige  forskelle,  bortset  fra virksom-

hedsovertagelser,  er opstået  på anskaffe1sestidspunktet  uden  at have  effekt  på resultat  ener

skattepligi.ig  indkomst.  I de tilfælde,  hvor  opgørelse  af skatteværdien  kan  foretages  efter  for-

[3EaIEnH0Lm
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Bestyrelsesforeningen

Noter

12.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

skenige  beskatningsregler,  måles  udskudt  skat  på grundlag  af den  af ledelsen  planlagte  an-

vendelse  af aktivet  henholdsvis  afvikling  af forpligtelsen.

Udskudte  skatteaktiver  indregnes  med  den  værdi,  de efter  vurdering  forventes  at kunne  rea-

liseres  til  ved  modregning  i udskudte  skatteforpligtelser  eller  ved  udligning  i skat  af frem-

tidig  indtjening.

Udskudt  skat  måles  på grundlag  af de skatteregler  og skattesatser,  der  med  balancedagens

lovgivning  vil  være  gældende,  når  den  udskudte  skat  forventes  udløst  som  aktuel  skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.

[3EIEnH0Lm
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