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6ESTVRELSESERKLÆRING

i har udarbejdet specifikatione  e til årsregnskabet for 2016 for Dansk Forening for Slatsstøtteret, samt opgørelsen al s at¬
tepligtig indkomst for ind omståret 2016. O gørelsen viser en skattepli ti  indkomst på O kr. *

I skal erklære, at opgørels   af den s atte ligti   Indkomst for Ind omståre  2016 Inki. specifi ationerne  il årsregns abet
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til foreningens medlemmer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening for Statsstøtteret for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 der

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn¬

skabsloven.

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

31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overens¬

stemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i o erensstemmelse 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  Re¬

visors ansvar for revisionen af årsregnskabet . Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske

regler for revisorer (lESBA s Etiske re ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øv¬

rige etiske forpligtelser i henhold til disse re ler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække¬

ligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen godkendte resultat¬

budget for 2017. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været under¬

lagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn¬

skabsloven. 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 regnskabsprin¬

cippet 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 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 standar¬

der om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdæk e væsentlig fejlinformation, når sådan fin¬

des. 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 afårsregnskabet.

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:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS RE ISIONSPÅTEG ING

• 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 tilstræk¬

keligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsa¬

get af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen¬

sværgelser, 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 in¬

terne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledeisen, 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 pas¬

sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder el¬

ler 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 revi¬

sionsbevis, 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 retvisen¬

de billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planla te omfang og den tidsmæssige placering af revisionen

samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identifice¬

rer 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 sik¬

kerhed om ledeisesberetningen.

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 ledeisesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabs¬

loven.
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DEN UAFHÆ GIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNI G

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i o erensstemmelse med årsregnskabet og
er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet¬

ningen.

E  ør, den 15. maj 2017
30 19 52 64
ann Revision A/S-statsautoriseret revisionsfirma

Leif Lindén
statsautoriseret revisor
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BESTYRELSESBERETNING

Hovedaktivitet
Foreningens formål er at udbrede interessen for, kendskabet til og forståelsen af statsstøtteretten samt at udgøre et forum

for en faglig dialog og samarbejde nationalt og internationalt mellem jurister, økonomer og andre, der beskæftiger sig med

og interesserer sig for statsstøtteret.

Økonomisk udvikling
Årets resultat udgør et overskud på 34.559 kr.

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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ÅRSREGNSKAB

ANVE DT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Dansk Forening for Statsstøtteret for 2016 er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse forenin¬

ger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger, som følger
love om fonde og visse foreninger, herunder:

Udarbejdelse af bestyrelsesberetning
Indarbejdelse af resultatdisponering.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt

for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå fonden og aktivets værdi kan

måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be-

eller afkræfter forhold, der eksisteret på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter omfatter renteindtægter samt sponsorater.

Omkostninger

Omkostninger indeholder administrationsomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN
Tilgodeha ender
Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kost ris, hvilket sæd¬

vanligvis svarer til nominel værdi.
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ÅRSREGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

2016
Note kr.

Kontingenter og sponsorater  60.000

Indtægter 60.000

Administrationsomkostninger -21.691

Revisionshonorar  -3.750

Omkostninger -25.441

Resultat før renter 34.559

Renteomkostninger  0

ÅRETS NETTORESULTAT 34.559

34.559

34.559

2015
kr.

53.500

53.500

-13.535

-3.750

-17.285

36.215

-4

36.211

36.211

36.211

Der disponeres således:

Overført til næste år
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ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31.12.2016

2016
Note kr. 

AKTIVER
Ban konto 80.770

OMSÆTNING AKTIVER I ALT 80.770

AKTIVER I ALT 80.770

PASSIVER
Egenkapital 01.01.2016
Overført resultat

EGENKAPITAL  ALT

43.167
34.559

77.726

Skyldige omkostninger 44
Skyldig revision  3.000

GÆLD I ALT 3.044

PASSIVER I ALT 80.770

2015
kr.

46.211

46.211

46.211

6.956

36.211

43.167

44
3.000

3.044

46.211

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 2
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ÅRSREGNSKAB

NOTER

2016
kr.

1. Egenkapital

Saldo 01.01.2016 43.167
Overført af årets nettoresultat 34.559

77.726

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

F:\Kundemateriale\1838 - Dansk Forening for Stats$tøtteret\Årsmappe 2016\Årsrapport 2016\1838 - reg2016.doc

mm/pr
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REUtSIONSPROTOKOUAT TIL ÅRSRAPPORT 2016

1. REVISION AF ÅRSRAP ORTEN

i.l Årsrapporten
VI harafsluttetre isionen af den af bestyrelsen aflagte årsrapport for 2016 fo  Dansk Forening forStatssWl-
teret. Regns abet udviser følgende resulta , aktiver og egenkapital:

kr.

Årets resultat
Akti er I alt
Egenkapital

1.2 Re isionen  omfan  o  udførelse
Det er revisionens formål at kontrollere, at årsrapporten opfylder de i lovgivningen mv. stille e krav til
regnskabsaflæggelsen.

Revisionen har I overensstemmel e med god re isionsski  ho edsa eligt omfattet de regnskabspo t ro  de
dele af Foreningens registreringssystemer og forretnin sgange, hvor risikoen for væsentlige fejl eller man -
ler er størs .

ed re i ionen af årsrapporten har  i o erbevist os om, at aktive  e er til sted , at de tilhører Forenin en,
o  at de er fors arl gt værdiansat.  I har end idere overbevist os om, at samtlige de gældsposter o  ø rige
forpligtel er, herunder eventualforpllgtelser  v., der påhviler Foreningen, er medtaget o  forsvarli t værdi¬
ansat, samt at regnskabsposterne er perlodlseret o  korrekt præsenteret I  rsrapporten. :

Vi har foretage  en helhedsvurdering afår rapporten og herunder konstateret, at o lysnin erne i årsbere ¬
ningen o  noter mv. giver tilstræ  elig  u plerende Information til, at Foreningens økonomiske udvi ling
kan bedømmes p   rundlag afårsrap or en.

Herudover har vi Ind enteten ledelseser læring til bekræftelse afen række o lysninger inden for
særligt:  ans eligt revlderbare områder, herunder e entualforpll telser.

2. KOMMENTARER TIL ÅRSRAPPOR EN

2.1 Bogføring o  forretnin s a g
Vedrørende forenin ens bo føring o  forretnin sgange kan vi oplyse følgende:

Administrationen af foreningen bli er varetaget øf foreningens ad inistrator.  I har ved  ores revision
gennemgået forenin ens forretnin s ang. På  rundlag af vor revision kan vi oplyse, at vi har fun et forret¬
ningsgan en og den heri lagte Inte ne kontrol tilfred stillende.

2.2 Resultato gørelsen
Vi har bl.a. foreta et en analyse af resultato  ørelse s poster.

3. Ø RIGE OPLYSNINGER

3.1 Bestyrelsensregns abser læ ing
i forbindelse med re nskabsaflæggelsen harv  indhentet en s riftlig erklæring fra bestyrelsen o 
orhold af væsentli  betyd ing for  rsregnskabet og ledel esberetningen.

34.559
B0.770
77.726
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Den skriftlige erklæring omla tter årsre nslobels Indhol  herunder  apitalbereds ab  oply ninger om pant¬
sætninger og si kerhed stillelser, gara tlstlllet er, retssager,bes lgelser, transa tioner med nærtståend 
parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over I  e-korrigerede forhold og andre områder, hvor
del er vanskeligt at opn  et re islonsbeVls.

Re ns abserklærin en har ik e  ivet anledning til be ærknin er.

3.2 Bogføring og o bevaring Bf regns absmateriale
Del er vor opfattelse, at forenin  n på alle  æsentli e o r der o erholder bogføringsloven.

A. KONKLUSION PA DE  UDFØRTE REVISION

4.1 Kon lusion på årets revision
Revisionen har I  e gi et anle ning til bemærknin er a fen sådan væsentli hed eller karakter, a  det  il
omme til udtry  I vore  revi ion p tegning på år r gns abet.

Ve tages årsre ns abet I den foreli gende form, o   ommer der I ke under bestyrelsens behandling og
vedta else af årsre nskabet  æsentlige og nye oplysninger, vil vi forsyne år regnskabet med en revisionsp ¬
tegnin  uden forbehold o  supplerende oplysninger.

Si . ERKLÆ ING

I henhold til lo gi nin en s al vi er lære, at  i opfylder de habilitetsbetin elser, der er Indeholdt 1 lovgivnln-
il under re isionen har modta et alle de oplysnin er, vi har an odet o .

I
I
!

Wplangør, den 15. maj 2017
Kiljermnnn  Revision A/S- statsautoriseret revisionsfir a

Leif Lindén
statsautoriseret re isor

V
f KumfomotcrlskUSSB-Danjk Forening for Sl9trstølteret\AttmiiFPE201G\Ar(f;)p ort 2D16\lB3B-pro20l6.doc
mm/pr

;
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LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREG SKABET FOR DANSK FORENI G FOR STATSSTØTTERET
FOR 2016 OG OPG RELSE AF SKATTEPLIGTIG I DKOMST FOR 2016

Denne regnskabserklærlng er af ivet I forbindelse med re isionen af drsregns abet for Dan k Forening for Statsstøt¬
teret for 2016  der udviser et resultat på 34.S59 kr., en aktivsum på 80.770 kr. o  en e enkapital  å 77.726 kr. o  I
forbindelse med assi  ance  e  opstilling af opgørelse af skatte ligtig Indkomst for Indkomståret 2016.

Det er vores ans ar at aflægge  rsrapporten således, at den gi er et re visende billede I o erens  emmelse med års-
re nska  loven.

VI bekræfter efter vor s beds e over e isning føl ende forhold:

. Der har Ikke været uregelmæssighede , som har omfatte  l del en eller andre medarbej ere, der har væs nt¬
lig rolle I re nskabsaflæ gelsen eller I forenin ens Interne kontroller, eller som kunne have haft  æsentlig ind¬
virkning på årsrapporten.

2.  i har stillet alt re ns absmateriale o  underliggend  dokumen ation samt alle  eneralforsamlingsreferater o 
referater fra bestyrelsesmøder til rådighed. _  

3.  i kan bekræf e fuldstændi he en af de an i ne oplysnin er v drørende  ærtstående parter.

4.  rsrappor en Indeholder Ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser.

5. Vi har gennem ået o  godkendt forsla  til korre  ioner fra revisor, som er Indarbejdet i årsrappo ten.

6. VI anerken er vores ansvar for u formnin en og Implementeringen af Intern  ontrol, der er u formet for at
foreby ge o  opdag  besvlgelser og fejl.

7. Vi har oplyst revisor om all  betydelige forhold vedrøren e kendte besvlgelser og mistan er herom, som  i har
kendskab til, ogsom kan påvirke fore in en.

8.  I har oplyst revisor o   ores vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan Indeholde  æsentlig fejllnformati-
on som f lge af besvl elser.

9. Foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som  ed man lende opfyldelse kan ha e væsentlig indvir ¬
ning på årsrapporten.

10. Der ha  Ikke været o ertrædelse af noget  yndi hedspåbud eller krav, der kan have væsentlig Indvirkning p 
årsrapporten,

11. Føl ende er  orrek  Indarbejd   og, hvor det er relevant, o så tilstrækkeligt oplyst I års apporten:

• Opl snin er om og transaktioner me  nærtstående parter
o Pan s tnin er af eller si kerhedsstillelser i aktiver
• Oplysninge  om ve serende eller truende retssa er.



2

12. Vi har Ingen planer eller Intentioner, der væsentl gt kan ændre de regnskab mæssige  ærdier eller klassifikati¬
onen af akti e  og forpligtel er I årsrapporten.

13. Foreningen har ejen omsret til alle akti er, og Ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er
pantsat  d over de  omfang, der er o lyst I årsrapporten.

14. Vi har,  vor det er  ræ et, Indarbejdet a  oplyst alle for li telser, så el aktuelle fo pligtelser som e entuallor-
llg el  r, o  har I årsrapporten opl  t alle garantier og si  erheds tillelser over for t edjemand.

15. Ud over hvad der er oplys  I årsra porten, har der i  e været begivenhe er efter balancedagen, der  ræves
Indarbejdet I årsrappo ten.

16. Ledelsen anser foreningens forsl rlngsdæknln  for tilstræ  elig.

17. Indeværende års o  de forrige fem  rs regns absmateriale er til stede o  opbevares fortsat på forsvarli  og be¬
try gen e måde.

De  er  ores ans ar, at op ørel e af skattepligti  Indkomst haren passen e  ræsentation, o  al op ørelsen er udar¬
bejdet I overensstemmelse mad gældende   attelove.

I bekræfter efter  ores bed te ove be isning føl ende forhold:

18. De r  nskab data, opgørelsen er opstillet på grundla  af. Indeholder alle rele ante og korre te oplysnin er til
bru  for opstilling af op ørelse af skattepli tig I dko st.

19. Revisor har f et alle væsentli e o  rele ante oply ninger, som er nød endige for opstillin  af o gørelse af s at¬
te ligtig Ind o st; he under er  e  opl st, at der Ikke er s et  ontant betaling af regninger på 10,000  r. inkl.

t moms eller derover  ortset fra de  som er særs ilt oplyst i opgørelse af skatte ligtig Ind o st.

20.   O  ørelse af s a tepligtig Ind om t Indehol er de nød endige o l sninger, der  ræves ef er  ældende s atte¬
lo e.

r:\ttuiulcmaterlale\1838-oa k Forening forSt3ti>totteret\Årsm!pp!>201S\ftrsrapport20l6\lB38  eik701G.doc
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BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Dansk

Forening for Statsstøtteret.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse  ed lov om fonde o  visse foreninger o  fundatsen samt årsre nskabslovens be¬

stemmelser for regnskabsklasse A med de nød endi e tilpasninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens akti er, passi er og finansielle stilling pr
31. december 2016 sa t af resultatet af foreningens akti iteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Det er end idere vores opfattelse, at bestyrelsens beretning indeholder en retvisende re egørelse for de forhold beretnin¬

gen omhandler.

Årsrapporten in stilles til  odkendelse.
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF SKATTEOPGØRELSE

Til den  aglige ledelse I Donsk Forening for Statsstøtteret
VI har opstillet skatteop ø elsen for Dans  Forenin  for Slatsstøtteret for Indkomståret 2016 på  rundla  af virksomhe ens
årsre nskab for 201G o  øv ige oplysninger,  om De har lilvelebragt.

Skatteopgørelsen omfatter o gørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter o  specifikationer.

I har udført opgaven I o erensstemmelse med ISAS 4410, Opgaverom opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har an endt vores faglige e spertise til at assistere Dem med at udarbejde o  præsentere skatteo g  elsen efter  ælden¬
de skattelo givnin . VI har overholdt relevante bestemmelser I revlsorloven og FSR - danske revisorers Etis e regler for revi¬
so er, herunde  principper  edr rende Inte  itet, objekti itet, fa li   ompetence og forn den om u.

S atteopg rel en samt n ja ti hede  o  ful stændi heden af de oply nin er, d r er anvendt til opstillingen af s atteop ø¬
relsen, er Deres ansva .

Oa en opgave om opstillin  af finansielle oplysnlngerlkke er en er lærin sopgave med sikkerhed, er vi I ke forpli tet til at
verificere nøja tigheden ell r fuldstændi heden af de oplysnin er. De  ar givet o  til brug for at ops ille skatteopgørel en. Vi
udtrykker derfor Ingen revisions- eller reviewkonkluslon om, h orvidt skatteop  relsen er udarbejdet I overensstemmelse
med gældende ska telo  i nin .

Som anf rtl skatteopgørelsen er denne udarbejdet o  præsentere  p§ det grundlag, der er foreskre et I ældende skatte-'  •
lov ivning  ed henblik på selska ets o erholdelse af lo  ivningen. Skat eop ørelsen er siledes udarbejdet udelukkende
med henblik herp  og kan være uegnet tit andre formål.

Kaflårmånn Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma

Leif Lindén
statsautoriseret reviso 
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PRINCIPPER POR OPGØRELSE AF SKATTEPLI TIG INDKOMST

Generelt
Den skattepligtige Indkomst er opgjort ef er  ølgende principper:

Foreningen beskattes efter selskabsskatteiovens § 1, stk. 1 nr. 6.

Perlodlserlng
Både I årsregnskabet og ved o gørelsen af ska tepligti  In komst er der forelaget perlodlserln  af såvel In tægter som udgif¬
ter.

i
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OPGØREL E AF SKAT EPLIGTIG INDKOMST FOR INDKOMSTÅRET Z016

kr 
Skattepligtig øvrig nettoindkomst In l. skattepligtig andel af aktieudbytte
Årets nettoresultat 34.559

34.559

Heraf fortjeneste, som ikke er e hvervsmæssig -34.559
SKATTEPLIGTIG INDKO ST 0

Hensat I Indkomståret 2016  0

0
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