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BESTYRELSENS BERETNING 

 

Aktivitet 

Foreningens aktivitet består i: 

- at samle kiropraktorer til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser, 

- at hævde den kiropraktiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet, 

- at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse, 

- at forhandle løn- og ansættelsesvilkår for de offentligt og privat ansatte kiropraktorer, 

- at samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse. 

 

Det regnskabsmæssige resultat 

Regnskabet for 2019/20 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr. 146.837 og efter afskrivning 

og skat på kr. 68.819. 

 

Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 7.066.711. 

 

På den baggrund er det regnskabsmæssige resultat tilfredsstillende. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 

foreningens finansielle stilling. 
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BESTYRELSENS PÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 

30. september 2020 for Dansk Kiropraktor Forening. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

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

finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. oktober 2019 – 30. september 2020.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse i 2021. 

 

København, den 16. december 2020 

 

 

Lone Kousgaard Jørgensen  Anders Jørgensen Christina Nielsen 

 

 

Michael Christensen Pernille Popp Jacob Toft Vestergaard 

 

  

Janni Lee Boutrup Bang Brodersen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

Til medlemmerne i Dansk Kiropraktor Forening 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Kiropraktor Forening for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. 

september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

 

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

finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. oktober 2019 – 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

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 uaf-

hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti-

ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-

ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen 

godkendte resultatbudget for 2019/20. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 

resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen 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 fort-

sætte 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 det-

te. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, 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 revi-

sion, 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. Fejlin-

formationer 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 beslut-

ninger, 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 profes-

sionel 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 besvigel-

ser 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 regnskabsprincip-

pet 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 usik-

kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-

sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke 

længere kan fortsætte driften. 
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 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

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. 

 

I tilknytning til vores revision 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 revisionen 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. 

 
 

København, den 16. december 2020 

KRESTON CM 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

CVR-nr. 39 46 31 13 

 

 

Bent Kofoed 
statsautoriseret revisor 
mne 11664 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Regnskabsgrundlaget 

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A- virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrel-

sesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. 

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Kontingenter 

Kontingenter periodiseres og vedrører dette regnskabsårs kontingenter for medlemmer. 

 

Gager 

Gager vedrører lønnen til administration, formandskompensation og bestyrelseshonorar samt andre til 

gagerne direkte tilknyttede omkostninger. 

 

Administrationsomkostninger 

Omfatter kontorhold, forsikringer og kontingenter, revisor, telefon, tryksager m.v. 

 

Lokaleomkostninger 

Lokaleomkostninger vedrører husleje, varme, el og vedligeholdelse af de lejede lokaler.  

  

Andre foreningsomkostninger 

Andre foreningsomkostninger omfatter omkostninger til kommunikation, generalforsamling og andre 

foreningsrelaterede omkostninger. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, 

realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i 

fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og for-

pligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. 

 

Skat 

Der afsættes skat af årets indkomst efter reglerne om formueadministration. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende prin-

cipper: 

IT 33% p.a. 

Inventar 20% p.a. 

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørel-

sen i anskaffelsesåret. 

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-

tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost-

ninger. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår. 

 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, 

og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 

værdiændringer. 

 

Aktuelle skatteforpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 

årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 

samt betalte acontoskatter. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 1. OKTOBER – 30. SEPTEMBER 

 

Budget

Note 2019/20 2019/20 2018/19

Indtægter

Kontingenter m.v. 10.810.790 11.000.000 10.795.241

Finansielle poster 1 230.225 200.000 130.900

Administrationshonorarer m.v. 2 284.822 300.000 287.301

INDTÆGTER I ALT 11.325.837 11.500.000 11.213.442

Gager m.v. 3 -6.579.104 -6.500.000 -5.965.266

Administrationsomkostninger 4 -1.811.855 -1.650.000 -1.561.422

Lokaleomkostninger 5 -401.153 -450.000 -429.473

Kommunikation og information 6 -761.365 -700.000 -895.334

Kiropraktorkredsforeningerne 7 -388.550 -600.000 -671.529

Generalforsamling / faglig kongres -798.725 -800.000 -361.000

Kiropraktorpriser -20.747 0 -69.640

Internationale relationer 8 -79.710 -300.000 -372.331

Kontingenter -164.332 -160.000 -163.857

Øvrige projekter 9 -173.459 -340.000 -372.614

OMKOSTNINGER I ALT -11.179.000 -11.500.000 -10.862.466

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 146.837 0 350.976

Afskrivninger 10 -71.345 -135.000 -94.057

RESULTAT FØR SKAT 75.492 -135.000 256.919

Skat -6.673 0 0

ÅRETS RESULTAT 68.819 -135.000 256.919
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

 

AKTIVER 

 

Note 2020 2019

Inventar/EDB 176.896 79.886

Indretning af lejede lokaler 0 0

Materielle anlægsaktiver 11 176.896 79.886

Værdipapirer 12 6.879.910 6.185.025

Finansielle anlægsaktiver 6.879.910 6.185.025

ANLÆGSAKTIVER 7.056.806 6.264.911

Huslejedepositum 109.486 106.815

Tilgodehavende kontingent 28.017 10.309

Tilgodehavende skat 29.349 49.730

Andre tilgodehavender 390.223 210.462

Forudbetalte omkostninger 226.934 279.035

Tilgodehavender 784.009 656.351

Likvide beholdninger 13 730.274 944.840

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.514.283 1.601.191

AKTIVER 8.571.089 7.866.102
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

 

PASSIVER 

 

Note 2020 2019

Egenkapital primo 6.997.892 6.740.973

Årets resultat 68.819 256.919

EGENKAPITAL 7.066.711 6.997.892

Kreditorer 38.475 146.486

Bankgæld 0 391

Skyldig skat 6.673 0

Feriepengeforpligtelse 398.368 481.382

Forudbetalte kontingenter 88.488 50.167

Anden gæld 14 972.374 189.784

Kortfristede gældsforpligtelser 1.504.378 868.210

GÆLDSFORPLIGTELSER 1.504.378 868.210

PASSIVER 8.571.089 7.866.102
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

 

 

2019/20 2018/19

Likviditet fra drift:

Årets resultat 68.819 256.919

Afskrivninger 71.345 94.057

Regulering værdipapirer -230.903 221.202

Likviditet fra drift -90.739 572.178

Ændring i status:

Tilgang inventar -168.355 0

Ændring værdipapirer -463.982 127.731

Ændring tilgodehavender -127.658 215.936

Ændring gæld 636.168 17.711

Likviditet fra status -123.827 361.378

ÅRETS LIKVIDITET I ALT -214.566 933.556

Likviditet primo 944.840 11.284

Likviditet ultimo 730.274 944.840
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NOTER 

 

2019/20 2018/19

1 FINANSIELLE POSTER

Renteindtægter bank m.v. 2.480 1.535

Renteudgifter bank m.v. -2.778 -2.872

Udlodning værdipapirer 0 322.097

Gebyrer aktiedepot -105 -17.616

Avance/tab ved salg af værdipapirer 0 49.088

Årets op- og nedskrivninger 230.903 -221.202

Renter skat -275 -130

230.225 130.900

2 ADMINISTRATIONSHONORARER M.V.

Codan 165.837 164.357

Danske regioner 114.800 115.938

Diverse indtægter 4.185 7.006

284.822 287.301

3 GAGER M.V.

Gager 1. oktober - 31. december 2019 1.058.616 910.214

Gager 1. januar - 30. september 2020 3.657.616 2.872.064

Pensionsbidrag 597.348 511.112

Regulering af feriepengeforpligtelse -83.014 97.361

Dagpengerefusion -443.889 -50.038

Formand 432.500 300.000

Bestyrelseshonorar 350.000 250.000

DKR formandshonorar 25.000 20.000

Rekruttering 129.229 194.136

Lønsumsafgift 316.239 273.404

Andre sociale udgifter (ATP/AER) 55.255 50.648

Kørselsgodtgørelse 190.606 217.658

Rejser, ophold og fortæring, bestyrelsen 110.977 105.306

Parkering og diverse kørsel 42.626 51.130

Fortæring og ophold, personale 139.995 162.271

6.579.104 5.965.266
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NOTER 

 
 

2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrativ assistance 117.000 117.000

Porto og gebyrer 93.618 78.810

Advokat 321.607 101.625

Revision og regnskabsmæssig assistance 65.600 63.650

Diverse konsulent assistance 184.778 192.334

Forsikring og kontingenter 149.984 144.327

Telefon (telefonmøder) 61.409 52.722

Blomster og gaver 117.235 76.157

Tryksager, kontor m.v. 27.354 2.894

Løbende driftsudgifter EDB 435.947 317.130

Småinventar og vedligeholdelse 31.691 69.398

Kurser 111.022 88.305

Mødeudgifter 98.366 241.654

TR-omkostninger -4.237 14.666

Diverse 481 750

1.811.855 1.561.422

5 LOKALEOMKOSTNINGER

Husleje, Frederiksberg incl. varme og serviceaftale 344.612 349.931

El, rengøring, alarm m.v. 56.541 79.542

401.153 429.473

6 KOMMUNIKATION OG INFORMATION

Annoncer og håndbøger m.v. 107.451 80.029

Tidsskrifter, abonnementer og tryksager 266.514 112.982

Kiropraktoren 213.152 233.804

Hjemmeside 174.248 468.519

761.365 895.334
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NOTER 
 

2019/20 2018/19

7 KIROPRAKTORKREDSFORENINGERNE

Bidrag 388.550 384.575

Kiropraktorkredsforeningsmøde 0 286.954

388.550 671.529

                                                                                            

8 INTERNATIONALE RELATIONER

WFC:

  Kontingent 38.612 35.508

  Rejseudgifter m.v. 0 221.729

Støtte FNKS/WCCS 5.000 44.375

ECU, rejseudgifter 29.710 17.912

FICS 1.350 1.318

ECCE 0 3.255

Andre rejser og ophold 5.038 48.234

79.710 372.331

9 ØVRIGE PROJEKTER

Stakeholder-outreach 0 225.000

Virtuelle medlemsmøder 81.250 0

Studietur/Seminar 69.239 109.884

Lønstatistik 22.970 20.978

Øvrige projekter 0 16.752

173.459 372.614

10 AFSKRIVNINGER

Inventar/EDB 71.345 65.151

Indretning af lejede lokaler 0 28.906

71.345 94.057  
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NOTER 

 

2020 2019

11 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Inventar/EDB

Saldo 1. oktober 79.886 145.037

Tilgang i året 168.355 0

Årets afskrivninger -71.345 -65.151

176.896 79.886

Indretning af lejede lokaler

Saldo 1. oktober 0 28.906

Årets afskrivninger 0 -28.906

0 0

12 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer

Kostpris 1. oktober 6.149.970 6.277.701

Tilgang 463.982 6.149.970

Afgang 0 -6.277.701

Kostpris 30. september 6.613.952 6.149.970

Opskrivninger 1. oktober 35.055 256.257

Årets op- og nedskrivninger 230.903 -221.202

Opskrivninger 30. september 265.958 35.055

Regnskabsmæssig værdi 30. september 6.879.910 6.185.025
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NOTER 

 

2020 2019

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kassebeholdning 1.395 4.654

Lån & Spar Bank, konto 4023600914 1.213 465.185

Lån & Spar Bank, konto 4023600531 727.666 475.001

730.274 944.840

14 ANDEN GÆLD

Revision 65.600 63.650

Lønsumsafgift 3. kvartal 2020 76.296 67.119

A-skat, AM- bidrag, ATP og feriepenge 722.968 16.655

Skyldig moms 36.950 0

Forudbetalt Danske regioner 29.000 0

Mellemregning B&J 41.560 41.560

Mellemregning DSK 0 800

972.374 189.784  
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