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2000. Der er medtaget sammenligningstal fra forrige år.

Ledelseserklæring og regnskabsprincipper

Således forelagt og godkendt på instituttets ordinære generalforsamling, den       .                        2009

dirigent

Regnskabet for år 2008 er det niende egentlige regnskab for McKenzie Institut Danmark efter stiftelsen den 9. september



  Periodisering
  Kursus
  Moms
  Skat
  Forskningsfond

Overført forskningsfond…………..…..………… 20.000,00
Fri egenkapital………..…………………………. 169.142,00

__________________ __________________ ___________________
Eva Hauge, formand og kasserer Anne Mette Anthonsen Heidi Eirikstoft

__________________ __________________ ____________________
Charlotte Krog Anne Juul Sørensen, sekretær Simon Simonsen

Den uafhængige revisors påtegning
 Til medlemmerne i McKenzie Institut Danmark

2008 2007
i hele kr.

278.250 278.250 236

2.904.425

oplyst under passiver.

Driftsresultatet omfatter en 12 måneders periode.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overens-

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Påtegning af årsrapport

Der er anvendt følgende principper:

Regnskabet overlades til generalforsamlingen til godkendelse. Overskud kr.  189.142 foreslåes anvendt således:

Kursusindtægter indtægtsføres i takt med, at kurses afholde.
Instituttet er momsfritaget for aktiviteter, der alene omfatter medlemmerne.
Instituttet er skattefri af medlemsaktiviteter.
En del af egenkapitalen er bundet i en forskningsfond. Aktivet er medtaget og forpligtelsen

set om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er rele-
vante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte

Vi har revideret årsrapporten for McKenzie Institut Danmark for regnskabsåret 1. januar 2008 - 31. december 2008 omfattende
ledelseserklæring, resultatopgørelse og balance. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfor-

fører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
stemmelse med danske regnskabsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlæggger og ud-

mationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn-

Alle indtægter og udgifter er optaget ud fra kasseprincippet.

Saldoen udgør kr. 75.883 til forskning. Der er i år henlagt kr. 50.000 til fonden, og udloddet kr. 0.

26. januar 2009

 handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uan-

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante

Revisors ansvar og den udførte revision

skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion af forenin-
 gens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passen-
de, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af års-
rapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2008 - 31. december 2008 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Morten Bruun Jacobsen

Brønderslev, den 26. januar 2009
GBJ Revision & Økonomisk Rådgivning
Registreret Revisionsaktieselskab

Registreret Revisor FRR
G. Bruun Jacobsen
Registreret Revisor FRR

Resultatopgørelse 01.01.2008 - 31.12.2008

Kontingenter
  Kontingenter………...…………………….

Kursusindtægt
  Indtægt………………...………………….



  Undervisningsløn………………………… 970.017
1.384.174

10.305 560.539 565

72.145
94.807 -22.662 -18

54.817
0

62.423
16.204
18.431 -151.875 -270

99.153
56.912
12.040
27.383

183.608
  AM-bidrag……………………………….. 35.723
  Personaleudgifter/gaver………………….. 6.849

34.113 -455.781 -314

267
12.530
18.750
1.943
9.695
4.652

20.047
0

62 -67.946 -70

49.036
419

0 48.617 28

Årets resultat……………………………………………………. 189.142 157

2008 2007

i hele kr. i hele 1.000 kr.

51 -
1.210.305 1.029

15.692 -
0 -

1.226.048 1.029

  Omkostninger vedr. do……………………

Foreningsaktivitet

  Credential eksamen……………………….

  Kursusmaterialer m.v. incl. levy……..…..
  Salg manualer/pjeser………………………

Øvrige indtægter

  Undervisningsgruppemøder………………

  Årsmøde/generalforsamling/fagfestival.
  Diplomastøtte……………………………..
  Nyhedsbrev…….………………………….
  EURO Meeting ……………………………

  Mødediæt ………..………………………

  Forplejning møder……………………….

Aflønning & honorar
  Bestyrelseshonorar……………………….
  Rejser og kørsel Mødeaktiviteter..……....
  Web-master……………………………….
  Bogholderi………………………………..

Øvrige omkostninger
  Repræsentation……………………………
  Kontorartikler…………………………….
  Revisor…………………………………….
  Telefon…………………………………….
  Telefonudlæg……………………………..
  Porto….…………………………..……….
  EDB herunder Winkas, Dataløn………….
  Forsikringer….……………………………
  Diverse……………………………………

 Renter

  Bankomkostninger………………………..
  Renteindtægter……………………………

  Godtgørelse Told & Skat…………………

Status pr. 31.12.

Aktiver
  Kontant beholdning……………………………………….
  Indestående Jyske Bank…………………………………..
  Forudbetalte omkostninger………………………………..
  Debitorer…………………………………………………..

Aktiver i alt



467.171
189.142

0 656.313 467

31.785 22
20.000 20
8.300 2

509.650 518
569.735 562

1.226.048 1.029

  Udloddet forskningsfond…………..…….

Af egenkapitalen udgør kr. 75.883 forskningsfond

Passiver
  Egenkapital overført……………………..
  Årets resultat…….……………………….

  Skyldig A-skat & AM-bidrag……...…………………….
  Skyldig regnskabsassistance og revision…..…………….
  Skyldig kreditor………………………………………….
  Forudbetaling kurser..……………………………………

Passiver i alt……………………………………………….


