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Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København S, den 10. marts 2021

I bestyrelsen:

 

   _______________________                   

  Jørn Flohr Schultz                                   

Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for VVS-Teknisk Forening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle

stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter.

     _______________________              _______________________              _______________________

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

                      Christina Birgitte Daél                           Stig Porep Birkemose                            Lars Bo Gunnarsen  

formand

   _______________________             _______________________                _______________________   

Mikkel K. Kragh                                          Nicolai Brade                                       Claus Madsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning på årsregnskabet

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.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god
regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis. 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.

Grundlag for konklusion

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i

overensstemmelse med god regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis.

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.

Til foreningens bestyrelse

Vi har revideret årsregnskabet for VVS Teknisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter

resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god

regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for 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. 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, 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.

Konklusion



MOGENS KIBSGAARD
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

3

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning på årsregnskabet, fortsat

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.

Mogens Kibsgaard                                                                                                                                                                         
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Mogens Kibsgaard                                                                                                                                                                         
Statsautoriseret revisor, mne8311

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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god

regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til god regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Helsinge, den 10. marts 2021

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.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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Foreningsoplysninger
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningen viderefører som hidtil de under hovedaktiviteter nævnte opgaver.

Foreningen fortsætter sit internationale samarbejde, med primært fokus på det tætte samarbejde i den nordiske VVS-
sammenslutning SCANVAC. Samarbejdet med den Europæiske VVS-tekniske forening REHVA fortsættes uændret. I 2020
fortsatte vi den forøgede internale indsats for vores junior medlemmer og dette afstedkom at et af vores medlemmer fik
tildelt REHVAs Young Scientist AWARD, en vigtig europæisk anerkendelse indenfor forskning i bygningers indeklima,
tekniske installationer og energiforbrug. Ligeledes blev REHVA's Professionel Award tildelt et af Danvaks medlemmer,
hvilket viser at Danmark og specielt Danvaks medlemmer er på øverste topniveau indenfor HVAC, Indeklima og Energi i
byggeriet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle

stilling.

Væsentligste aktiviteter

Ledelsesberetning

Ved udgangen af 2020 er foreningen i fortsat positiv udvikling. Vi ser en stigning i ordinære medlemskaber, dog er junior

medlemskaber faldende. Der er fortsat fokus på at yde den bedste medlemsservice som muligt, med et så stort udvalg af

aktiviteter som mulig. 

Foreningens opgaver er medlemsadministration, støtte til faggruppers virke, information til medlemmer via internet,

nyhedsbreve og HVAC Magasinet samt skabe kontakter, netværk og samarbejdsrelationer såvel nationalt som

internationalt.

Foreningens medlemsantal har ikke været væsentligt påvirket af Corona situationen.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og 

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets

værdi kan måles pålideligt.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle

omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Generelt om indregning og måling

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis. 

Kapitalandele i dattervirksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. Dattervirksomhed med

regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til

pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gæld

Resultatopgørelsen

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Kontingentindtægter

Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen i det omfang der er indgået betalinger fra medlemmer.

Kapitalandele i dattervirksomhed

Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed

Balancen

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat efter skat for året under posten "Resultat af

kapitalandele i dattervirksomhed".

Udgifter

Udgifter indregnes i resultatopgørelsen med den del, der vedrører regnskabsåret.
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NOTE 2020 2019

INDTÆGTER

Kontingentindtægter 683.023 680.048

Kontingentindtægter IDA HVAC 271.346 261.067

INDTÆGTER I ALT 954.368 941.114

UDGIFTER

Europæisk samarbejde 21.335 34.965

Nordisk samarbejde 5.893 4.799

Legat professor P. Ole Fangers Forskningslegat 14.386 22.265

Personaleudgifter 808.531 775.855

Reklame for salg af medlemskaber 0 11.813

Administrationsomkostninger mv. 74.249 75.977

Revision og regnskabsmæssig assistance 15.000 15.000

Diverse herunder gebyrer -2.300 -4.500

UDGIFTER I ALT 937.095 936.174

RESULTAT AF FORENINGENS DRIFT 17.273 4.940

Værdiregulering kapitalandele i dattervirksomhed -328.791 132.340

Andre finansielle indtægter 0 25

Andre finansielle omkostninger -2.218 -1

-2.218 24

RESULTAT FØR SKAT -313.736 137.305

Skat af årets resultat 0 0

NETTORESULTAT                     -313.736 137.305

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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NOTE 2020 2019

AKTIVER

Kapitalandele i Danvak ApS        0 328.791

1 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 328.791

Tilgodehavende kontingenter 59.410 54.667

Andre tilgodehavender 1.050.000 0

Periodeafgrænsningsposter 12.761 12.422

Tilgodehavender i alt 1.122.170 67.090

Likvider 1.150.411 2.170.876

AKTIVER 2.272.581 2.566.757

   PASSIVER

   Saldo pr. 1/1 1.740.808 1.603.503

Årets resultat -313.736 137.305

Egenkapital 1.427.072 1.740.808

Leverandører af varer og tjenesteydelser 27.048 26.928

Professor P. Ole Fangers Forskningslegat 25.000 10.614

Anden gæld 133.326 149.857

Forud fakturerede kontingenter 2021 660.135 638.550

Gæld 845.509 825.949

PASSIVER 2.272.581 2.566.757

2 Eventualposter mv.

Balance 31. december
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2020 2019

1 Kapitalandele i dattervirksomheder

Danvak ApS Danvak ApS

Kostpris

Kostpris 1. januar 1.576.618 1.576.618

Kostpris 31. december 1.576.618 1.576.618

Reguleringer

Reguleringer 1. januar -1.247.827 -1.509.628

Årets regulering -328.791 129.461

Regulering til egenkapital 31. december -1.576.618 -1.380.167

Regnskabsmæssig værdi 31.12. 0 196.451

2 Eventualposter mv.

Foreningen har ingen eventualforpligtelser. 

C:\Users\Mogens\Dropbox\Cloud FileDrive\Excel\0138a\Regnskaber\[0138a regnskab forening 2020.xlsx]Regnskab

Noter til årsregnskab
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