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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2019 for Dansk Ornitologisk Forening – DOF København. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og 

passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. 

 

Begivenheder efter statusdagen 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens 

underskrivelse, der anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for 

foreningen. 

 

Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på foreningens 

forventninger til resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere 

omfanget af den eventuelle negative betydning. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

 

 

København den 14. april 2020 

 

 

Bestyrelsen     

 

 

 

 

  

 

  

Ingelise Aarøe Petersen 

formand 

 

 Tue Brix 

næstformand 

 Frands Jensen 

kasserer 

 

 

 

 

    

Alice Nørhede 

sekretær 

 David B. Collinge  Torben Dyhrberg 

 

     

Ole Vesterlund 
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Den uafhængige revisors erklæring 

 

Til bestyrelsen i Dansk Ornitologisk Forening - DOF København 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ornitologisk Forening - DOF København for regnskabsåret 

01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 

noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt 

regnskabspraksis. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt 

regnskabspraksis. 

 

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 årsregnskabet”. 

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.  

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen 

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 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 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 

bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
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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 

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 foreningens 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 bestyrelsen 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 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 

foreningen 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. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.  

 

 

 

 

København, den 14. april 2020 

 

 

 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

 

 

Christian Dalmose Pedersen   

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne24730  
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Anvendte regnskabsprincipper 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Dansk Ornitologisk Forening – DOF København for 2019 er aflagt i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset 

lokalafdelingens forhold. 

 

Årsregnskabet er indarbejdet i årsregnskabet for Dansk Ornitologisk Forening. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

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 foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en 

retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Indtægter fra ekskursioner indregnes, når ekskursionen 

er gennemført. 

 

Efter særaftale med Rejsegarantifonden indrapporteres den kvartalsvise omsætning fra 

indberetnings-periodens modtagne betalinger. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen 

som en finansiel post. 

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens 

valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets 

eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 
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Resultatopgørelsen 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale, ledelsen, 

kontoromkostninger m.v. inkl. afskrivninger. 

 

Balancen 

 

Værdipapirer 

Beholdning af værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 

forventede tab. 

 

Andre hensatte forpligtelser 

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fuglebeskyttelse herunder opkøb 

af regnskov i udviklingslande. 

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er 

nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet 

forfaldstid, der ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi. 
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Årsregnskab 1. januar til 31. december 2019 
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Resultatopgørelse 
 Note År 2019 År 2018   

DKK DKK     

    

Resultat af aktiviteter, Bestyrelsen 
 

59.238 49.919 

Resultat af aktiviteter, DOF Travel 
 

70.881 319.433 

Resultat af aktiviteter, Seniorudvalget 
 

18.224 30.938 
    

Årets resultat i lokalafdelingen 
 

148.343 400.290 
    

Der er disponeret således: 
   

Overført til næste år 
 

148.343 400.290 
 

     

148.343 400.290 
    

Egenkapitalopgørelse 
   

Egenkapital pr. 1. januar 
 

2.670.659 2.393.016 

Overført til DOF Travel Fonden  -202.603 -85.853 

Overført til Fugleværnsfonden  -86.830 -36.794 

Overført af årets resultat 
 

148.343 400.290     

Egenkapital pr. 31. december 
 

2.529.569 2.670.659 
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Balance pr. 31. december 

 
 

Note År 2019 År 2018   
DKK DKK     

AKTIVER 
   

    

Omsætningsaktiver 
   

    

Andre tilgodehavender 
 

62.205 50.832 

Forudbetalte omkostninger 
 

1.034.892 1.387.453 
 

   
Tilgodehavender 

 

1.097.097 1.438.285     

Likvide beholdninger 
 

4.925.058 4.724.790     

Omsætningsaktiver, i alt 
 

6.022.155 6.163.075 

        

AKTIVER, I ALT 
 

6.022.155 6.163.075 
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Note År 2019 År 2018   
DKK DKK     

PASSIVER 
   

    

Egenkapital 5 2.529.567 2.670.659     

Hensat til naturbeskyttelse 6 18.100 14.100 

Hensat til DOF Travel ”fonden” 7 45.496 416.756     

Hensættelser 
 

63.596 430.856     

Dansk Ornitologisk Forening 
 

1.304 191.715 

Modtagne forudbetalinger 
 

3.110.984 2.763.910 

Skyldige omkostninger og hensættelser, i øvrigt 
 

316.704 105.935  

   
Gæld 

 

3.428.992 3.061.560     

PASSIVER, I ALT 
 

6.022.155 6.163.075 
    

    

Pantsætning og sikkerhedsstillelser 8 
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Egenkapitalopgørelse 2019 

 

 

 Bestyrelsen DOF Travel DOF Travel Seniorudvalg I alt 

   

(Garanti 

storture)   

 DKK DKK DKK DKK DKK 

      

Egenkapital pr. 1. januar 2019 605.942 1.325.660 700.000 39.057 2.670.659 

      

Overført af årets resultat 59.238 70.881 0 18.224 148.343 

      

Overført til DOF Travel Fonden 0 -202.603 0 0 -202.603 

      

Overført til Fugleværnsfonden   -86.830 0 0 -86.830 

      

Egenkapital pr. 31. december 2019 665.180 1.107.108 700.000 57.281 2.529.569 
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Resultat pr. 1. januar til 31. december 2019 for bestyrelse, DOF 

Travel og seniorudvalg 
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Resultatopgørelse – Bestyrelsen 

 

 Note År 2019 År 2018 

 

 

  

 

 

  

Indtægter 

   

Tilskud fra Dansk Ornitologisk Forening 

 
165.429 158.233 

Fuglekurser, indtægt 

 
18.840 15.025 

Indtægter, i alt 

 

184.269 173.258 

 

   

 

   

Udgifter 

   

Tilskud DOF UNG 

 
0 -10.000 

Danish Birder Award 2018 

 
0 -5.000 

Fuglekurser, udgift 

 
-32.400 -23.000 

Naturpolitisk udvalg (fredningsudvalg) 

 
0 -5.281 

PICA Legat 

 
-10.000 -10.000 

Seniorudvalg 

 
-8.000 -8.000 

Lokalgruppen Køge 

 
-6.771 -9.318 

Lokalgruppen Roskilde 

 
-1.499 -3.692 

Foredrag 

 
-588 -429 

Hulrugende Fugle 

 
-17.633 0 

Andre støtteformål 

 
-5.000 0 

Øvrige driftsudgifter 1 -43.140 -44.625 

Resultat før finansielle poster 

 

59.238 53.913 

 

   

Finansielle poster 

 

0  -3.994 

 

   

Årets resultat 

 

59.238 49.919 
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Resultatopgørelse - DOF Travel 

 

 Note År 2019 År 2018 
  DKK DKK 
    

    

Indtægter ved afholdte ekskursioner  3.219.788 3.566.417 

Udgifter ved afholdte ekskursioner  -2.888.159 -3.082.105 

Jocotoco Conservation Foundation ovf reservation 7 573.863 0 
    

 2 905.492 484.312 
    

Driftsomkostninger 3 -258.558 -150.842 

Overført til Jocotoco Conservation Foundation 7 -573.863 0 

Resultat før finansielle poster  73.071 333.470 
    

Negative renteindtægter  -2.808 -14.819 

Kursregulering, fremmed valuta  618 782 
    

    

Årets resultat  70.881 319.433 
    

    

Der er disponeret således:    

Overført til næste år  70.881 319.433 
    

  70.881 319.433 
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Resultatopgørelse – Seniorudvalget 

 

 Note År 2019 År 2018 
  DKK DKK 
    

    

Indtægter ved afholdte ture  333.135 325.280 

Udgifter ved afholdte ture  -313.694 -294.100 

    

 4 19.441 31.180 
    

Tilskud fra lokalbestyrelsen  8.000 8.000 

Fuglekurser  0 2.931 

Kontorhold, porto, gebyrer m.v.  -5.679 -7.257 

Møder m.v., netto  -1.442 -1.875 

Kørepenge  0 -150 

Gaver  -2.096 -1.887 

    

Resultat før finansielle poster  18.224 30.942 
    

Finansielle poster  0  -4 

    

Årets resultat  18.224 30.938 
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Noter 

 

Note  år 2019 år 2018   
DKK DKK     

1 Øvrige driftsudgifter, bestyrelsen 
  

    

 
Kontorhold, edb, porto, gebyrer m.v. 8.138 9.362  
Møder mv. 30.002 30.263  
Regnskabsbistand 5.000 5.000 

    

  

43.140 44.625 
 

   
2 Afholdte ekskursioner, DOF Travel 

  

    

 
Overskud/underskud ved de forskellige turgrupper 

fordelt således: 

  

    

 
Storture 290.743 439.644  
Busture 10.934 5.656  
International fuglebeskyttelse, DOF 18.100 14.100  
Hensat til storture, møder 0 34.117  
SKAT, moms 11.852 -9.205 

    

  

331.629 484.312 
    

3 Driftsomkostninger, DOF Travel 
  

    

 
Symposie 18.960 18.164  
Porto, gebyrer m.v. 13.865 13.110  
Markedsføring DOF Travel 8.750 6.563  
Leder- og mødeomkostninger 22.615 20.698  
Gaver 425 1.500  
Edb og telefoni 348 1.631  
Jakker til frivillige 100.983 0  
Forsikring 7.307 0  
Revision 32.750 38.875  
Regnskabsbistand 45.000 45.000  
Rejsegarantifonden, omsætningsbidrag 7.555 5.301 

    

  

258.558 150.842 
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Note  år 2019 år 2018   
DKK DKK     

4 Afholdte ture, seniorudvalget 
  

 
Overskud/underskud ved de forskellige turgrupper 

fordeles således: 

  

    

 
Busture 19.441 31.180 

    

  
19.441 31.180 

    

    

    

5 Egenkapital, samlet 
  

 
Saldo pr. 1. januar 2.670.659 2.393.016  
Overført til DOF Travel Fonden -202.603 -85.853  
Overført til Fugleværnsfonden -86.830 -36.794  
Årets resultat 148.341 400.290 

    

 
Saldo pr. 31. december 2.529.567 2.670.659 

    

    

6 International Fuglebeskyttelse 
  

 
Saldo pr. 1. januar 14.100 11.900  
Overført til DOF -14.100 -11.900  
Hensat i året 18.100 14.100 

    

 
Saldo pr. 31. december 18.100 14.100 

    

    

7 DOF Travel Fonden   

 Saldo pr. 1 . januar 416.756 330.903 

 Overført tidligere regnskabsår 202.603 85.853 

 Overført til Jocotoco Conservation Foundation -573.863 0 

 Saldo pr. 31. december 45.496 416.756 

    

    

8 Pantsætning og sikkerhedsstillelser   

 

Foreningen har pantsat et indestående i banken på 300 t.kr. til sikkerhed for 

Rejsegarantifonden. 

 


