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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2019 for Foreningen Digitalt Ansvar.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Årsregnskabet er ikke
revideret.
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.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. april 2020
Bestyrelse:

Miriam Michaelsen

Ask Hesby Krogh

Formand

Næstformand

Ebbe Holm

Christian Skettrup

___________________________________________
Mathilde Worch Jensen
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Foreningen Digitalt Ansvar
Vi har opstillet årsregnskabet for Foreningen Digitalt Ansvar for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i
revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet
til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

København, den 16. april 2020

MAZARS

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 31 06 17 41

Pia Lillebæk

statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne30257
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Foreningen Digitalt Ansvar for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, der er beskrevet nedenfor samt foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle
aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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 årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Kontingenter periodiseres og medtages i resultatopgørelsen med de til regnskabsåret svarende beløb.
Øvrige indtægter indregnes ved modtagelsen af beløbet.
Omkostninger
I resultatopgørelsen er indregnet udgifter med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Lønninger indeholder afsatte feriepengeforpligtelser m.v.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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