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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt det interne regnskab for 4. december 2017 - 31.
december 2018 for For Lige Vilkår.

Det interne regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne regnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 4.
december 2017 - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-
en omhandler.

København, den 

Bestyrelse

Ulla Hovgaard Ramlau
formand

Karina Rohrberg-Jessen Madeleine Hansen

Julie Kyndesgaard Karen Bue
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i For Lige Vilkår

Konklusion
Vi har revideret det interne regnskab for For Lige Vilkår for regnskabsåret 4. december 2017 - 31.
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørel-
se og noter. Det interne regnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at det interne regnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 4.
december 2017 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af det interne regnskab“. 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 vore øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for det interne regnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt regnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde det interne regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af det interne regnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde det
interne regnskab 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 det interne regnskab
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne regnskab som helhed er uden væsentlig fejl-
information, 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 regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af det interne regnskab.

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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne regnskab, uanset om den-
ne 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 vor konklusion. Risi-
koen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste 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 ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne regnskab på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed 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 vor revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne regnskab eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vor 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 det interne regnskab, herunder
noteoplysningerne, samt om det interne regnskab 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om det interne regnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af det interne regnskab er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne regnskab eller
vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
det interne regnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Horsens, den 

Leif Mikkelsen & Partnere A/S
Godkendte revisorer
CVR-nr. 32 67 64 21

Henrik Sørensen
Registreret revisor
MNE-nr. 33214
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Foreningsoplysninger

Foreningen For Lige Vilkår
Valdemarsgade 8, 2.
1665 København V

CVR-nr.: 39 13 28 69

Regnskabsperiode: 4. december 2017 - 31. december 2018

Hjemsted: København

Bestyrelse Ulla Hovgaard Ramlau, formand
Karina Rohrberg-Jessen
Madeleine Hansen
Julie Kyndesgaard
Karen Bue

Revision Leif Mikkelsen & Partnere A/S
Godkendte revisorer
Høegh Guldbergs Gade 36 C, 1 th.
8700  Horsens

Pengeinstitut Handelsbanken
Amaliegade 3
1256 København K
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at skabe de bedste rammer og vilkår for forældre og pårørende til børn med
handicap eller kroniske lidelser.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold
Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 2017/18 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 100.814, og foreningens balance pr.
31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 100.814.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke for-
eningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Det interne regnskab for For Lige Vilkår for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven.

Det interne regnskab for 2017/18 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2017/18 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventu-
elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nomi-
nelt beløb. 

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

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indeholder kontingenter og tilskud og indregnes i resultatopgørelsen i den periode de
vedrører.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder omkostninger til afholdelse af aktiviteter,
undervisning og rådgivning til medlemmerne.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostning-
er til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godt-
gørelser fra offentlige myndigheder.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdi-
ændringer.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 4. december  - 31. december

Note 2017/18
kr.

Nettoomsætning 1 231.135

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 2 -49.843
Andre eksterne omkostninger 3 -6.978

Bruttoresultat 174.314

Personaleomkostninger -73.500

Årets resultat 100.814

Overført resultat 100.814

100.814
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Balance 31. december

Note 2017/18
kr.

Aktiver

Andre tilgodehavender 4 3.950

Tilgodehavender 3.950

Likvide beholdninger 5 145.626

Omsætningsaktiver i alt 149.576

Aktiver i alt 149.576
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Balance 31. december

Note 2017/18
kr.

Passiver

Overført resultat 100.814

Egenkapital 100.814

Anden gæld 6 12.762
Periodeafgrænsningsposter 7 36.000

Kortfristede gældsforpligtelser 48.762

Gældsforpligtelser i alt 48.762

Passiver i alt 149.576

Eventualforpligtelser 8
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9 
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Egenkapitalopgørelse

 
Overført
resultat I alt

Egenkapital 4. december 2017 0 0
Årets resultat 100.814 100.814

Egenkapital 31. december 2018 100.814 100.814
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Noter

2017/18
kr.

1 Nettoomsætning

Medlemskontingenter 25.349
Støttemedlemmer 1.875
Tilskud fra Socialstyrelsen 123.236
Tilmeldingsgebyr 1.400
Bidrag og støtte 79.275

231.135

2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til rådgivning, undervisning og bisidder 49.843

49.843

3 Andre eksterne omkostninger

Annoncer og reklame 1.200

Salgsomkostninger 1.200

Kontorartikler 465
Revision 4.000
Diverse 95
Bestyrelsesmøder 1.642
Refusion kørsel -424

Administrationsomkostninger 5.778

6.978

4 Andre tilgodehavender

Medlemskontingenter 3.950

3.950
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Noter

2017/18
kr.

5 Likvide beholdninger

Handelsbanken, 0890 2180266 99.892
Handelsbanken, 0890 2182552 45.734

145.626

6 Anden gæld

A-skat 8.762
Skyldig revisor 4.000

12.762

7 Periodeafgrænsningsposter

Periodisering af tilskud fra Socialstyrelsen 36.000

36.000

8 Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen af foreningens aktiver er pantsat til sikkerhed for tredjemand.
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