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De interne revisorers påtegning
Til bestyrelsen i Brancheforeningen Elektroteknik & Automatik
Vi har revideret regnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, omfattende
resultatopgørelse og balance. Regnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge regnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
De interne revisorers ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført vores revision med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisorernes vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisorerne
interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab
giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af foreningens interne kontrol.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med god
regnskabsskik.

Skjern, den 21/4 2021

Herning, den

Anette Jensen
Intern revisor

Kaj Leth
Intern revisor

21/4 2021

Saldobalance for perioden 01.01.20. - 31-12.20.
RESULTATOPGØRELSE

1010
1012
1015
1016
1017

2020

2019

173.950,00
30.000,00

189.050,00
30.000,00

203.950,00

219.050,00

-23.144,39
-23.144,39

-33.070,74
-33.070,74

Kapacitetsomkostninger:
Møde- og rejseomkostninger:
Fortæring møder
Gaver og blomster
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling
Julefrokost
Temamøder
Lærlingetræf
Rejseudgifter
Møde- og rejseomkostninger i alt

0,00
-390,00
-3.138,00
-18.916,00
-17.311,00
0,00
0,00
0,00
-39755,00

-220,00
-405,00
-1.690,00
-11.231,50
-8.976,00
-525,00
-3.264,00
-2.597,01
-28.908,51

Administrationsomkostninger:
Kontorartikler og tryksager
EDB-udgifter / software
Forsikringer
Gebyrer
Løn til eksterne medarbejdere
Web-hotel og domænenavne
Administrationsomkostninger i alt

-536,25
-378,00
-403,79
-2.457,25
-46.968,76
-3.220,00
-53.964,05

0,00
-378,00
0,00
-3.222,50
-49.602,22
-3.520,00
-56.722,72

Resultat før afskrivninger

87.086,56

100.348,03

Resultat før renter

87.086,56

100.348,03

Resultat før ekstraordinære poster

87.086,56

100.348,03

Resultat før skat

87.086,56

100.348,03

87.086,56

100.348,03

Omsætning:
Medlemskontingent
Sponsorater
EASA
Refusion af EASA-kontingent
Årsmøde og generalforsamling
Omsætning i alt
Dækningsbidrag

Lønninger:
2230 KM-penge
Lønninger i alt

2751
2754
2756
2757
2759
2760
2762
2770

3600
3604
3618
3628
3642
3664

Selskabsskat
RESULTAT EFTER SKAT

BALANCE

2020

2019

300.860,85
300.860,85

213.712,42
213.712,42

45.358,40
164.793,39
87.086,56
297.238,35

45.358,40
64.445,36
100.348,03
210.151,79

3.622,50

3.560,63

300.860,85

213.712,42

AKTIVER:
Omsætningsaktiver:
5820 Bankkonto 11046045
Omsætningsaktiver i alt

PASSIVER:
Egenkapital:
6110 Egenkapital
6130 Overført resultat fra tidligere år
Resultat for indeværende år
Egenkapital i alt
Gæld:
6830 Skyldige omkostninger
Passiver i alt

