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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Århus, den 16. marts 2022
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
Til ledelsen for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Konklusion
Konklusio
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Grundlag
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af
årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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
udarbejde 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.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere
sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Esbjerg, den 16. marts 2022

16-03-202
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapis formål er at uddanne i og fremme anvendelsen af
Mekanisk Diagnostik og Terapi, MDT, udviklet af Robin Mckenzie.
Usædvanlige forhold
Selskabet har på grund af Covid-19 situationen været nødsaget til at aflyse kurser og en eksamen
ligesom den planlagte jubilæumsfest er udskudt til 2022. På grund af selskabets solide likviditet, har
dette ikke givet anledning til bekymring om selskabets drift, hvilket heller ikke forventes i 2021 til
trods for den stadig igangværende pandemi.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2021
kr.

2020
tkr.

OMSÆTNING
..............................................................................................................................................
1.396.038
1.285

Andre
..............................................................................................................................................
driftsindtægter
1
0
32
Eksterne
..............................................................................................................................................
omkostninger
-420.588
-462

BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
975.450
855

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-889.704
-797

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
85.746
58

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-15.710
-10

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
70.036
48
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
70.036
48

I..............................................................................................................................................
ALT
70.036
48
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
tkr.

Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
0
17
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
0
17

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
1.850.384
2.031

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
1.850.384
2.048

AKTIVER
..............................................................................................................................................
1.850.384
2.048
PASSIVER

Reserveret
..............................................................................................................................................
til forskningsfond
445.501
446
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
1.155.112
1.085

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
1.600.613
1.531

Anden
..............................................................................................................................................
gæld
249.771
517
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
249.771
517

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
249.771
517

PASSIVER
..............................................................................................................................................
1.850.384
2.048
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Reserveret til
forskningsfon
d

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2021
445.501 1.085.076 1.530.577

Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
70.036
70.036

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2021
445.501 1.155.112 1.600.613
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NOTER
Note
Andre driftsindtægter
Selskabet har i regnskabsåret 2020 modtaget tilskud fra DF vedrørende aflysning af
jubilæumskongres p.g.a. Covid-19

1

Personaleomkostninger
2
Løn
..............................................................................................................................................
og gager
882.354
762
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
7.350
35
889.704

797
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi for 2021 er aflagt i overensstemmelse Regnskab
true
med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
true
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indeholder kontingenter fra foreningens
kursusaktiviteter. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

medlemmer

og

indtægter

ved

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktiviteter, herunder tilskud i forbindelse med Covid-19.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame og administration mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter honorarer til undervisere, øvrige omkostninger hertil i forbindelse med
afholdelse af kurser, og udgifter til bestyrelsesarbejde.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Der er ikke medtaget skat i regnskabet, idet foreningen på grund af sit almennyttige formål ikke er
skattepligtig.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

