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Revisor

LEDELSESPÅTEGNING

2

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018
for MCADD-Foreningen.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige foreninger. Årsregnskabet er i øvrigt aflagt i overensstemmelse med kapitel 2 (driftstilskud) i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar
2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og
Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

København N, den 30. april 2019

I bestyrelsen

_______________________
Mona Fladskjær Andersen
Bestyrelsesformand

_______________________
Mai Løbner Andersen
Bestyrelsesmedlem

_______________________
Jane Møller Christiansen
Bestyrelsesmedlem

_______________________
Malene Busk Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Øvrige

_______________________
Berit Beierholm Handberg
Kasserer
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

REVISORS ERKLÆRING PÅ OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB UDARBEJDET EFTER
ÅRSREGNSKABSLOVEN
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Til bestyrelsen af MCADD-Foreningen

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige
foreninger med de tilføjelser der følger af kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om
regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social- og
Indenrigsministeriets område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og
hundevæddemål.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014
om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social- og
Indenrigsministeriets område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og
hundevæddemål. 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige foreninger med de tilføjelser der følger af
kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriets område efter lov om udlodning
af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 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
til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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Vi har revideret årsregnskabet for MCADD-Foreningen for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige foreninger
med de tilføjelser der følger af kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab
og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriets område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

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, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks i
kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriets område efter lov om udlodning
af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, 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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik,
jf. revisionsinstruks i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision
m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriets
område efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål,
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 ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,
er rimelige.

*

Konkluderer vi, om ledelsens 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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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, FORTSAT

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, FORTSAT
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen
af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen,
der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Søborg, den 30. april 2019
inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Kenny Madsen
statsautoriseret revisor
mne33718
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige foreninger.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

RESULTATOPGØRELSEN

Omkostninger
Omkostninger til arrangementer indregnes i resultatopgørelsen de år, hvor arrangementet afholdes.
Øvrige omkostninger indregnes ligeledes i det år, hvor omkostningen afholdes.

AKTIVER

Likvide beholdning
Likvide beholdninger omfatter foreningens indestående hos pengeinstititut.

PASSIVER

Egenkapital
I egenkapitalen tilskrives årets resultat egenkapitalen.

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser omfatter forventede tilbagebetaling af tilskud samt øvrige
skyldige omkostninger.
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Indtægter
Indtægter fra medlemsbidrag og offentlige tilskud indtægtsføres, når indbetaling er modtaget. Ubrugte
offentlige tilskud for året henlægges via resultatopgørelsen og indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Note
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2018

2017

Medlemmer
Kontigent

6.500

6.245

Indtægter i alt

6.500

6.245

HANDICAPPULJEN
Indtægter
Social-og Integrationsministeriet

98.000

78.875

Indtægter i alt

98.000

78.875

Udgifter
Landsmøde
Fordragsholder, hjælper, landsmøde
Bestyrelsesmøder, transport, mad
Revisor

102.147
0
0
5.000

78.684
16.796
3.470
0

Udgifter i alt

107.147

98.950

RESULTAT AF HANDICAPPULJEN

-9.147

-20.075

TIPS- OG LOTTOPULJEN
Indtægter
Social-og Integrationsministeriet

35.087

33.333

Indtægter i alt

35.087

33.333

Udgifter
Hjemmesiden
Bestyrelsesmøder, transport, mad
Bankgebyr
Kursus
Sjældne diagnoser
Revisor

15.399
10.936
300
0
1.207
5.000

45
13.386
429
0
1.186
5.000

Udgifter i alt

32.842

20.046

2.245

13.287

-402

-543

Hensættelser til tilbagebetaling
Fra Handicappuljen
Fra Tips- og Lottomidler

0
2.246

0
9.818

SAMLET HENSÆTTELSE

2.246

9.818

-2.648

-10.361

RESULTAT AF TIPS- OG LOTTOMIDLER
SAMLET RESULTAT

ÅRETS RESULTAT
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018
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31/12 2018

31/12 2017

LIKVIDE BEHOLDNINGER

75.610

88.474

OMSÆTNINGSAKTIVER

75.610

88.474

75.610

88.474

31/12 2018

31/12 2017

Egenkapital

66.988

69.636

EGENKAPITAL

66.988

69.636

Skyldig Handicappulje
Skyldig Tips- og Lottomidler
Leverandører af varer og tjenesteydelser

0
2.246
6.376

0
9.818
9.020

KORTFRISTEDE
Kortfristet gæld
GÆLDSFORPLIGTELSER
......................

8.622

18.838

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

8.622

18.838

75.610

88.474

Note

AKTIVER I ALT

========== ==========

PASSIVER

Note
1

PASSIVER I ALT
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

1
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Egenkapital

31/12 2018

31/12 2017

Saldo pr. 1/1 2018
Overført resultat

69.636
-2.648

79.997
-10.361

SALDO PR. 31/12 2018

66.988

69.636
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