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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til medlemmerne i Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 nærme-
re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af selskabet 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 revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.    

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 bestyrelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.  

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 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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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 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 sammensværgelser, 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 selskabets interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, 
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har 
udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 selskabets 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 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 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med bestyrelsen 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 

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

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

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet 
Skrøbelev Hedevej 2 
5900 Rudkøbing 
 
 

Hjemsted: Langeland Kommune 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 

Troels Krøyer (formand) 
Poul Eriksen 
Kim Hansen 
 

Pengeinstitut 

Nordea 

Revision 

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
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Ledelsesberetning 

Formål 

Foreningens formål er at tage initiativer til at fremme børn, og unges interesse for naturvidenskab og 
at styrke de unges valg af naturvidenskabelige uddannelser samt at nedbryde barrierer mellem natur-
videnskab og humaniora. Foreningen skal endvidere arbejde i overensstemmelse med H. C. Ørsteds 
virke og tænkning inden for naturvidenskab, naturvidenskabernes didaktik og kultur. Foreningen 
støtter forskning i udvikling af naturvidenskabernes didaktik og i metoder til at fremme naturviden-
skab og kunst samt fælles kulturbærende elementer i samfundet. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat er på 1.350 kr. og anses for acceptabelt. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
årsregnskabet for 2017. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. 

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder nedskrivninger og hensatte forpligtelser 
samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen. 

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
ejerforeningen, 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. 

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. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Indtægter består af kontingenter, salg af effekter i udstilling samt tilskud. Alle indtægterne indregnes 
i resultatopgørelsen i takt med de er indtjent. 

Udgifter 

Udgifter består af vareforbrug, udgifter til projekter og administration mv. 

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af effekter samt årets forskydning i varelager. 

Administrationsomkostninger mv. omfatter udgifter til revisor, gebyrer, kontor samt hjemmeside. 
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Afskrivninger 

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og– omkostninger samt realiserede og 
urealiserede kursavancer og –tab vedrørende værdipapirer. 

Skatter 

Idet foreningen ikke er noget selvstændigt skatteobjekt, påhviler der ikke årsregnskabet skat af 
foreningens resultat. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende 
principper: 

Driftsmateriel og inventar 5 år  

Varelager 

Varelager måles til kostpris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unoterede værdipapirer 
optages til anslået værdi ud fra seneste forelagte årsregnskab. 
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Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut. 

Gældsforpligtelser 

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2017 2016
Indtægter:
Kontingent fra medlemmer 3.500 2.800
Sponsormedlemsskab erhversvirksomheder 1.000 1.000
Salg af effekter i udstilling 679 1.729
Donation fra skoleklasse 300 0
Indtægter i alt 5.479 5.529

Udgifter:
Vareforbrug 1 -679 -4.025
Administration mv. 2 -1.732 -3.682
Laptop til udstilling -5.314 0
Udgifter i alt -7.725 -7.707
Resultat før afskrivninger -2.246 -2.178
Afskrivninger 5 -3.470 -3.470
Resultat før renter m.v. -5.716 -5.648
Finansielle indtægter 3 12.853 15.710
Finansielle omkostninger 4 -5.787 -19.856
Årets resultat 1.350 -9.794

Resultatdisponering  
Overført resultat 1.350 -9.794
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Balance 31. december

Note 2017 2016
AKTIVER

Driftsmidler og inventar 5 4.380 7.850
Anlægsaktiver 4.380 7.850

Varelager 19.986 20.665
Tilgodehavender fra salg 679 0
Værdipapirer, unoterede (100 stk. Cebi Invest ApS kurs 70) 7.000 7.000
Værdipapirer, børsnoterede 95.780 101.514
Nordea, konto 433 870 108.650 98.096
Omsætningsaktiver 232.095 227.275
AKTIVER 236.475 235.125

PASSIVER
Egenkapital primo 234.125 243.919
Overført resultat 1.350 -9.794
Egenkapital 235.475 234.125

Skyldig revisor 1.000 1.000
Kortfristede gældsforpligtelser 1.000 1.000
Gældsforpligtelser 1.000 1.000
PASSIVER 236.475 235.125

0 0
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6
Eventualforpligtelser 7
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Noter

2017 2016

1 - Vareforbrug
Varelager primo 20.665 24.690
Varelager ultimo -19.986 -20.665
Varekøb i året 0 0

679 4.025

2 - Administration mv.
Revisorhonorar 1.000 750
Diverse 300 0
Udgifter hjemmeside 432 2.932

1.732 3.682

3 - Finansielle indtægter
Udbytter 12.853 15.710

12.853 15.710

4 - Finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitut 53 0
Kursregulering børsnoterede inv. beviser 5.734 19.856

5.787 19.856

5 - Driftsmidler og inventar
Kostpris primo 17.345 17.345
Tilgang i året 0 0
Kostpris ultimo 17.345 17.345
Afskrivninger primo -9.495 -6.025
Afskrivninger i året -3.470 -3.470
Afskrivninger ultimo -12.965 -9.495

4.380 7.850

6 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

7 - Eventualforpligtelser
Ingen.
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