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Revisors erklaering om opstilling af specifikationer til 
regnskab 

Til den daglige ledelse i Byens Netvaerk 

Vi  opstillet specifikationer t i l arsregnskab for Byens Netvaerk for regnskabsaret pa grundlag af for-

eningens  og  oplysninger,  De har tilvejebragt. 

Specifikationerne omfatter specifikationer t i l udvalgte regnskabsposter i arsregnskabet for Byens Netvaerk 

for  

Vi har  opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysning

er. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise t i l at assistere  med at udarbejde og praesentere specifikationer

ne i overensstemmelse med foreningens bogforing og under anvendelse af arsregnskabslovens bestemmel

ser om indregning og maling samt Deres krav t i l indhold og klassifikation. Vi har overholdt relevante be

stemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper ved-

 integritet, objektivitet, faglig kompetence og   

Specifikationerne samt  og fuldstaendigheden af de oplysninger, der er anvendt t i l opstilling-

en af specifikationerne, er Deres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklaeringsopgave med sikkerhed, er vi 

ikke forpligtet ti l at verificere nojagtigheden  fuldstaendigheden af de oplysninger, De har givet os t i l 

brug for at opstille specifikationerne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, 

hvorvidt specifikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser om 

indregning og maling eller om indhold og klassifikationen af de enkelte poster. 

Specifikationerne er udarbejdet og  pa grundlag af foreningens daglige ledelses krav t i l disse 

med henblik pa at opfylde ledelsens  om information. Specifikationerne er saledes udarbejdet ude-

lukkende med henblik herpa og kan vaere uegnet t i l andre formal. 

 den  februar 2014 

 
 Revisionspartnerselskab 

  

 revisor 



Specifikationer til arsrapporten 

2013 2 0 1 2 

 DKK 

Resultat for finansielle poster 

Nettoomsaetning - spec. nr. 2 1.827.801 1.578.002 

Arrangementer - spec. nr. 3  -51.127 

Daekningsbidrag 1.587.783 1.526.875 

Andre eksterne omkostninger - spec. nr. 4 -1.384.791 -1.453.788 

202.992 73.087 
Resultat for finansielle poster 

202.992 73.087 

Daekningsgrad 
86,9 % 96,8 % 

Nettoomsaetning 

         

 firmamedlemsskab 488.100 427.200 

Personligt  18.800 20.300 

Profiler &  51.501 49.002 

1.827.801 1.578.002 

 

  
/                 

 150.092 

  -10.604 -14.402 

  
  y       

 88.203 

Nytarskur, deltagergebyr -75.600 -70.200 

Konference udgifter 199.346 0 

Konference indtaegter -142.440 0 

Studieture, udgifter 372.467 759.884 

Studieture, deltagergebyr  -827.800 

 udgifter 14.743 60.000 

Netvaerksgrupper, deltagergebyr -51.803 -93.000 

 udgifter 8.862 16.350 

 indtaegter -26.150 -18.000 

240.018 51.127 
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4 Andre eksterne omkostninger 

Husleje 50.000 50.000 

 50.000 50.000 

Tryksager og brochurer 34.519 23.064 

 2.656 3.087 

 
     

37.175 26.151 

Kontorartikler 16.293 16.878 

   
   

1 153 113 
      

Porto 2.828 1.388 

Edb 25.448 30.869 

Revision 30.000 37.300 

Regnskabsmaessig assistance og anden radgivning 25.000 25.000 

 10.339 73.750 

 16.206 8.233 

 44.364 19.817 

Kursus   

Andre omkostninger 1.297.616 1.377.637 

A   1   A C O  

Finansielle indtaegter 

Bank 12.359 19.701 

     

Finansielle omkostninger 

Bank 3 0 

3 0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Tilgodehavender kontingenter 1.475.045 1.407.237 

1.475.045 1.407.237 
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8 Likvide beholdninger 

40.097 44.662 

800.000 1.000.000 

849.432 688.785 

1.689.529 1.733.447 

BG 1657-8061 

Danske Bank 

Nykredit Bank 

9 Anden  

Skyldige omkostninger 54.379 43.830 
356.608 284.313 Mervaerdiafgift m.v. 

410.987 328.143 


