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Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Konto for faglige formål.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter

samt god regnskabsskik, som foreskrevet i lov om ikke-erhvervsdrivende foreninger.

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

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

   Juliane Wammen Francois-Eric Grodin Nanna Katrine Lund

formand/kassere   næstformand

Birthe Lundsgaard Signe Lyng

Siri Nordborg Møller Jakob Levinsen

Ledelsespåtegning

København, den 18. april 2021

Bestyrelse
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Til bestyrelsen i Dansk Oversætterforbund

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Konto for faglige formål for regnskabsåret 2020, der omfatter an-

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens

regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabspraksis, der er

beskrevet på side 5.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for

almindelige, ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 5.

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 årsregn-

skabet”. 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 5, hvor anvendt regn-

skabspraksis beskrives.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstem-

melse med fondsloven. 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 eller 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 ud-

arbejde årsregnskabet 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

          2



Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 yder-

ligere 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 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 profes-

sionel 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 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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 årsregnskabet 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 årsregnskabet eller, hvis så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i

overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

mne34537

CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

Rødovre, den 18. april 2021

JS Revision 

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
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Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter

samt god regnskabsskik, som foreskrevet i lov om ikke-erhvervsdrivende foreninger.  

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægter medtages i resultatopgørelsen, såfremt indbetaling er sket inden årets udgang.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta 

samt amortisering af finansielle aktiver.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til

nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Likvide beholdninger 

indregnes til statusdagens kurs.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer måles til statusdagens kursværdi. Kursreguleringer posteres direkte på 

egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

          5



2020 2019

kr. kr.

Indtægter

Slots- og Kulturstyrelsen 0 20.000

Autorkontoen 0 25.000

CEATL 0 0

Udbytte af investeringsforeningsbeviser:

Sparinvest, Nye Obligationsmarkeder 0 0

Sparinvest, Lange Obligationer 7.697 6.802

Sparinvest, Mellemlange Obligationer 5.500 3.520

13.197 55.322

Udgifter

Babelfisken, DOF (konto i DF) 0 0

Hieronymusdag København, DOF (konto i DF) 0 0

CEATL-møde, Hald 0 0

Oversætterleksikon 0 -25.000

Slots- og kulturstyrelsen - Jubilæumssite 0 -20.000

Bank- og depotgebyrer -750 -579

Renteugift, bank -1.107 -955

-1.857 -46.534

Resultat af indtægter/udgifter 11.340 8.788

Slots- og Kulturstyrelsen, overført til balancen 0 0

Årets resultat 11.340 8.788

Resultatopgørelse for 2020

          6



Note 31/12 2020 31/12 2019

AKTIVER kr. kr.

Sparinvest, Nye Obligationsmarkeder 217.468 211.085

Sparinvest, Lange Obligationer 190.993 194.752

Sparinvest, Mellemlange Obligationer 239.580 242.550

Værdipapirer i alt 648.041 648.387

Merkur Bank, konto 8401 1199498 176.128 164.788

Likvider i alt 176.128 164.788

Omsætningsaktiver i alt 824.169 813.175

Aktiver i alt 824.169 813.175

PASSIVER

Saldo 1. januar 808.175 780.718

Kursregulering, værdipapirer -346 18.669

Årets resultat 11.340 8.788

Egenkapital i alt 819.169 808.175

Mellemregning, Dansk Oversætterforbund 5.000 5.000

Mellemregning, CEATL 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.000 5.000

Gældsforpligtelser i alt 5.000 5.000

Passiver i alt 824.169 813.175

Balance pr. 31/12 2020
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