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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 

2018 for Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

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 

perioden 1. januar - 31. december 2018.  
 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Grenaa, den    3  /  4   2019 
 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

Per Thorup 

Formand  

  

  

Aage Højbjerg 

  

  

  

Jytte Tønnesen 
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Til medlemmerne af Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension for 

perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

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 

perioden 1. januar - 31. december 2018 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 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 årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser 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 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 standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 

findes. Fejlinformation 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: 
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• 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. 

 

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. 

 

Grenaa, den    3  /  4    2019 

  

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33946406 

 

 

 

 

Jesper Falk Hansen 

Statsaut. revisor 

mne33773  
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Foreningen Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension 

Skovhegnet 9 

8500  Grenaa 

    

    

  CVR-nr: 27 70 08 10 

  Kommune: Norddjurs 

  Kundenr 1162/ JFH / SM / MJ 

   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

    

Bestyrelse Per Thorup, formand 

 Aage Højbjerg 

 Jytte Tønnesen 

  

Revisor ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

  

Formål At skaffe medlemmerne fordele ved så vidt muligt at samle deres 

forsikringer i SEB pension, der yder foreningen et tilskud i form af en 

nærmere aftalt procentvis andel af det årlige præmievolumen til 

anvendelse i socialt øjemed. 
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Undertegnede revisor har gennemgået årsregnskabet for Danske Dyrlægers Forsikringsforening 

under SEB Pension uden at have fundet anledning til bemærkninger. 

 

Hjørring, den  3  / 4   2019 

 

 

______________________ 

Helle Mørk Andreasen 
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GENERELT 

 

Årsregnskabet for Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension for 2018 er aflagt i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 

kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå 

årets indtjening. 

 

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

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå foreningen, 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. 

 

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

årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

 

Nettoomsætning 

Tilskud fra SEB Pension med fradrag af årets uddelinger indregnes i nettoomsætningen. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

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

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 

urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.  

 

BALANCEN 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 



Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension 9    

 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

  

  

 

   

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 

tilgodehavender. 

 

Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget 

til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres 

på grundlag af den seneste noterede salgskurs. 

 

Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til 

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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 RESULTATOPGØRELSE 

 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 

   

 2018 2017 

 kr. kr. 

 

   

 1 Nettoomsætning ..............................................................  -124.122 -81.644 
     

   DÆKNINGSBIDRAG ..................................................  -124.122 -81.644 

   

 2 Salgsomkostninger ..........................................................  -21.938 -22.050 

 3 Øvrige kapacitetsomkostninger ......................................  -43.854 -42.722 
     

 KAPACITETSOMKOSTNINGER ............................  -65.792 -64.772 
     

 DRIFTSRESULTAT ....................................................  -189.914 -146.416 

   

 4 Andre finansielle indtægter ............................................  0 169.690 

 5 Andre finansielle omkostninger ......................................  -221.746 -327 
     

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT .....................  -411.660 22.947 
     

 RESULTAT ...................................................................  -411.660 22.947      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat ..............................................................  -411.660 22.947 
     

 DISPONERET I ALT ..................................................  -411.660 22.947      
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 AKTIVER 

   

 2018 2017 

 kr. kr. 

 

   

   Andre tilgodehavender ...................................................  12.000 550 
     

 Tilgodehavender ...........................................................  12.000 550 
     

 6 Andre værdipapirer og kapitalandele .............................  3.974.152 4.398.525 
     

 Værdipapirer og kapitalandele ...................................  3.974.152 4.398.525 
     

 7 Likvide beholdninger ...................................................  157.555 117.292 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................  4.143.707 4.516.367 
     

   

 AKTIVER ......................................................................  4.143.707 4.516.367      
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 PASSIVER 

   

 2018 2017 

 kr. kr. 

 

   

   

   Overført resultat ..............................................................  3.985.207 4.396.867 
     

 8 EGENKAPITAL ...........................................................  3.985.207 4.396.867 
     

   

 9 Anden gæld .....................................................................  158.500 119.500 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser ...................................  158.500 119.500 
     

   GÆLDSFORPLIGTELSER .......................................  158.500 119.500 
     

   

 PASSIVER ....................................................................  4.143.707 4.516.367      

   

 10 Eventualposter mv.  

 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
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 NOTER 

  

   

 2018 2017 

 kr. kr. 

 

   

 1 Nettoomsætning  

 Tilskud fra SEB Pension .................................................  105.688 122.313 

 Årets uddelinger .............................................................  -234.810 -174.500 

 Tilbageført afsat til uddelinger for tidligere år ...............  5.000 20.543 

 Tildelte hæderspriser i 2017 ...........................................  0 -50.000 
     

 -124.122 -81.644      

   

 2 Salgsomkostninger  

 Annoncer ........................................................................  21.938 22.050 
     

 21.938 22.050      

   

 3 Øvrige kapacitetsomkostninger  

 Rejse- og mødeudgifter samt mødediæter ......................  25.383 23.201 

 Telefonmøde ...................................................................  1.600 2.800 

 Kontorartikler m.v. .........................................................  1.489 357 

 Porto og bankgebyrer ......................................................  949 880 

 Repræsentation ...............................................................  354 0 

 Revision- og regnskabsassistance ...................................  13.063 13.838 

 Handelsomkostninger, værdipapirer ...............................  1.016 1.646 
     

 43.854 42.722      

   

 4 Andre finansielle indtægter  

 Udbytte af investeringsbeviser .......................................  0 78.103 

 Realiseret kursgevinst på værdipapirer ...........................  0 13.737 

 Urealiseret kursgevinst på værdipapirer .........................  0 77.850 
     

 0 169.690      

   

 5 Andre finansielle omkostninger  

 Renter, kreditorer ............................................................  528 0 

 Realiseret kurstab på værdipapirer .................................  5.330 0 

 Urealiseret kurstab på værdipapirer ................................  215.888 0 

 Renter bankgæld .............................................................  0 327 
     

 221.746 327      
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 2018 2017 

 kr. kr. 

 

   

 6 Andre værdipapirer og kapitalandele  

 41.200 stk. Bankinvest Optima 30 KL, kurs 96,46 ........  3.974.152 4.398.525 
     

 3.974.152 4.398.525      

   

 7 Likvide beholdninger  

 Djurslands Bank, konto nr. 105.428-2 ............................  157.555 117.292 
     

 157.555 117.292      

   

 8 Egenkapital  

 Egenkapital, primo ..........................................................  4.396.867 4.373.920 

 Årets resultat ...................................................................  -411.660 22.947 
     

 Egenkapital ultimo .......................................................  3.985.207 4.396.867      

 Egenkapitalen specificeres således:  

 Overført resultat, primo ..................................................  4.396.867 4.373.920 

 Årets resultat ...................................................................  -411.660 22.947 
     

 Overført resultat ultimo ..................................................  3.985.207 4.396.867 
     

 Egenkapital ultimo .......................................................  3.985.207 4.396.867      

   

   

 9 Anden gæld  

 Afsat til honorering af vedtagne uddelinger ...................  149.000 110.000 

 Andre omkostninger .......................................................  9.500 9.500 
     

 158.500 119.500      
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 10 Eventualposter mv.  

Der påhviler ikke foreningen kautions- eller eventualforpligtelser. 

 

 

   

 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

Foreningens aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser. 

 

 

 

 

 

   

 

 


