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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019 for Det Danske Selskab for Forsikringsret.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2019.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. maj 2020

Bestyrelse

Kim Sparlund
formand

Charlotte Hasseriis Iversen
næstformand

Helen Kobæk

Mads Bryde Andersen

Jens Kruse Mikkelsen

Birgitte Bille Ahrendt-Jensen

Michael S. Wiisbye

Torben Weiss Garne

Rikke-Louise Ørum Petersen

Anne Mette Kirkegaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Det Danske Selskab for Forsikringsret
Konklusion
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 i overensstemmelse med Lov om fonde og visse foreninger.
Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Selskab for Forsikringsret for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).
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 regnskabet. 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 regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med Lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
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 regnskabet, 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 fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 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 oplysninger herom i regnskabet 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 regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.
Hillerød, den 25. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Brian Rønne Nielsen
statsautoriseret revisor
mne33726
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Det Danske Selskab for Forsikringsret
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail:

33 12 11 33
33 12 00 14
www.aida-dk.dk
aida.dk@plesner.com

Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

19. december 1977
København
1. januar – 31. december

Bestyrelse

Kim Sparlund, formand
Charlotte Hasseriis Iversen, næstformand
Helen Kobæk
Mads Bryde Andersen
Jens Kruse Mikkelsen
Birgitte Bille Ahrendt-Jensen
Michael S. Wiisby
Torben Weiss Garne
Rikke-Louise Ørum Petersen
Anne Mette Kirkegaard

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 25. maj 2020
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Not e

2019

2018

DKK

DKK

4 2 .000
7 3 .7 00
8.7 4 3

4 8.000
3 4 .500
7 .2 3 3

Indt ægt er

124.443

89.7 33

Brev papir, porto og geby rer
Kontingent, AIDA International
Øv rige kontingenter
Rejse udgifter
Medlem s- og besty relsesm øder m .v .
Adm inistration
Rev ision og regnskabsassistance, afsat for regnskabsåret
Legat
Hjem m eside
Renteudgifter m .v .
Omkost ninger

1 .4 00
7 .03 0
1 .3 55
1 .7 6 1
2 8.51 2
6 2 .500
2 1 .87 5
0
6 .7 4 8
178
131.359

27 5
6 .52 7
0
0
2 0.4 9 2
6 2 .500
2 1 .87 5
1 5.000
0
8.6 07
135.27 5

-6.916

-45.543

-1 5.6 59
8.7 4 3
-6.916

-4 4 .2 4 4
-1 .2 9 9
-45.543

Kontingenter fra v irksom heder
Kontingenter fra personlige m edlem m er
Renteindtægter m .v .

Året s result at

Som disponeres således:
Ov erført til konto for ov erført resultat
Ov erført til VK 9 0-konto

1

2

3

5

Balance 31. december
2019

2018

DKK

DKK

Akt iver
Tilgodehav ende kontingenter
Øv rige tilgodehav ender

0
0

2 .000
8.6 6 0

Tilgodehavender

0

10.660

4 3 3 .9 9 1
4 6 .86 1

4 3 3 .4 6 5
4 4 .6 7 6

480.852

47 8.141

480.852

488.801

4
5

-2 3 5.59 5
6 1 2 .1 07
37 6.512

-2 1 9 .9 3 6
6 03 .3 6 4
383.428

6

1 04 .3 4 0
104.340

1 05.3 7 3
105.37 3

Gældsforpligt elser

104.340

105.37 3

Passiver i alt

480.852

488.801

Not e

Værdipapirer
Likv ide beholdninger

Akt iver i alt

Passiver
Ov erført resultat
VK 9 0-konto
Egenkapit al

Sky ldige om kostninger
Kort frist ede gældsforpligt elser
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Noter til årsregnskabet

1 Rent eindt ægt er m.v.
Bankkonti
Inv esteringsforeningsbev iser
Urealiserede kursgev inst på inv esteringsbev iser

2 Medlems- og best y relsesmøder m.v.
Besty relsesm øder
Gav er

3 Rent eudgift er m.v.
Bankkonti
Valutakurs tab
Urealiserede kurstab på inv esteringsbev iser

4 Overført result at
Saldo 1 . januar
Ov erført fra resultatopgørelse

5 VK 90-kont o
Saldo 1 . januar
Ov erført fra resultatopgørelse

6 Sky ldige omkost ninger
Adm inistration
Afsat rev isor
Mom s
Udlæg
Lev erandører
Modtagne forudbetalinger
Afsat AIDA International

2019

2018

DKK

DKK

0
8.2 1 6
52 7
8.7 43

0
7 .2 3 3
0
7 .233

1 4 .9 6 0
1 3 .552
28.512

8.6 6 0
1 1 .83 2
20.492

0
178
0
17 8

75
0
8.53 2
8.607

-2 1 9 .9 3 6
-1 5.6 59
-235.595

-1 7 5.6 9 2
-4 4 .2 4 4
-219.936

6 03 .3 6 4
8.7 4 3
612.107

6 04 .6 6 3
-1 .2 9 9
603.364

6 2 .500
2 1 .87 5
3 .87 5
8.6 6 0
0
4 00
7 .03 0

6 2 .500
2 1 .87 5
3 .87 5
0
3 .84 5
6 .7 50
6 .52 8

104.340

105.37 3
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Regnskabspraksis
Årsregnskabet for Det Danske Selskab for Forsikringsret for 2019 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger kapitel 7.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Kontingenter
Kontingenter indtægtsføres i den periode, de vedrører.
Årets resultat
Årets resultat disponeres på følgende måde:
Renteindtægt og kursreguleringer fordeles mellem konto for overført resultat og VK 90-konto i samme forhold
som saldiene ved årets begyndelse på disse to konti. Det resterende resultat overføres til konto for overført
resultat.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til anskaffelsesværdi. Realiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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