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LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og den politiske ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar –
31. december 2017 for Ergoterapeutforeningen. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de tilpasninger som foreningens særlige forhold tilsiger
samt anvendt regnskabspraksis som er beskrevet på side 20-22.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

København, den 11. april 2018

Direktion

________________________
Lars Møller

Politiske ledelse

________________________ ________________________
Tina Nør Langager
Formand

Lotte Lagoni
Næstformand
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LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING AF DE ØKONOMISKE KONTROLLANTER
Ergoterapeutforeningen er kommet ud af 2017 med et meget tilfredsstillende resultat. 

Der var budgetteret med et mindre overskud, som blev væsentlig større p.g.a., at der blev ført en
meget forsigtig økonomisk kurs. 

Det er positivt, at Ergoterapeutforeningen således har konsolideret sig rent økonomisk, men vi vil dog
pege på, at forbruget på TR området ligger langt under budget, hvilket vi tænker ikke er i
overensstemmelse med ETF’s klare målsætninger på og fremtidssikring af foreningen. Vi ser derfor
med tilfredshed på, at der er planer om i 2018 at planlægge flere aktiviteter på TR området end i 2017
og klar målsætning om bruge flere ressourcer på TR området.

Vi ser med stor tilfredshed på, at den aktuelle egenkapital ved udgangen af 2017 er øget i forhold til
udgangen af 2016, og at de kommende års økonomiske dispositioner med den besluttede
konsolideringsplan stabiliserer det økonomiske grundlag yderligere.

København, den 11. april 2018

________________________ ________________________
Mette Schrøder
Økonomisk kontrollant 

Susanne Stampe Nielsen 
Økonomisk kontrollant 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Ergoterapeutforeningen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ergoterapeutforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 20-22.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 20-22.

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 revi-sionspåtegningens 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne. Disse
budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noterne, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 20-22. 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.
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:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 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 revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 usik-
kerhed 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 op-
lysninger 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 note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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
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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 11. april 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Overskuddet for 2017 er betydeligt større end forventet. Det skyldes dels en bevidst strategi om så vidt
muligt at reducere udgifterne dels forhold, som er udenfor Etf’s direkte indflydelse.

2016 resulterede i et ekstraordinært stort underskud begrundet i dels uforudsigelige udgifter dels i
nyanskaffelser blandet andet på IT-området m.v. Det medførte et stort træk på Etf’s egenkapital.
Ledelsen har derfor haft fokus på at reducere de samlede udgifter, uden at dette ville påvirke driften
negativt. Det har blandt andet betydet, at en midlertidig udvidelse af sekretariatets normering er
tilbageført til oprindeligt niveau, og at indkøb generelt er reduceret. Samlet set har det betydet, at
Etf’s egenkapital er forbedret med ca. 3 mio. kroner. Erfaringen viser, at det er af stor betydning, at
Etf til enhver tid har en egenkapital, der er af en sådan størrelse, at de naturlige udsving, der altid vil
være i økonomien, kan rummes samtidig med, at de politiske intentioner kan realiseres og driften kan
opretholdes. Resultatet for 2017 er et skridt i den retning. Sammenholdes dette med budgetter for
2018, kan Etf’s økonomi samlet set karakteriseres som velkonsolideret. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for
foreningens finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
Note 2017 2016 2017

kr. tkr. tkr.

Medlemskontingenter................................ 1 46.664.797 43.769 46.840
AKUT-midler (TR)..................................... 3.842.133 4.143 4.150
Annoncer og abonnementer......................... 1.028.630 886 971
Finansielle indtægter................................ 2 275.792 505 450
Diverse indtægter.................................... 134.549 283 70
Indtægter fra butikken.............................. 918 6 5

INDTÆGTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN...... 51.946.819 49.592 52.486

Resultat Ergoterapeutforeningens Konfliktfond. 4 54.229 1.961 0

INDTÆGTER I ALT.................................... 52.001.048 51.554 52.486

Organisatoriske omkostninger...................... 5 -2.301.181 -4.149 -2.349
Regioner................................................ 6 -2.863.872 -2.883 -3.324
Tillidsrepræsentanter................................ 7 -3.563.981 -3.604 -4.150
Fag og politik.......................................... 8 -497.816 -620 -628
Studerende og Studierejsefonden.................. -146.366 -173 -170
FNE'er, klubber og EFS............................... 9 -225.050 -46 -258
Fokusområder......................................... -17.284 -338 -250
Forhandling og løn.................................... 10 -1.100.095 -1.076 -1.470
Kommunikation....................................... 11 -2.486.487 -2.823 -2.682
IT........................................................ 12 -2.275.163 -4.707 -2.237
Projekter............................................... 13 -319.141 -803 -500
Kontingenter og støtte............................... 14 -1.849.175 -1.850 -1.898
Butikken................................................ -2.494 -6 -30
Personale.............................................. 15 -27.608.979 -27.221 -28.142
Administration........................................ 16 -3.888.755 -3.770 -4.349
Finansielle omkostninger............................ 3 -46.929 -12 -12

OMKOSTNINGER I ALT .............................. -49.192.768 -54.081 -52.449

RESULTAT FØR SKAT................................ 2.808.280 -2.527 37

Skat af årets resultat................................. -46.387 -32 0

ÅRETS RESULTAT..................................... 2.761.893 -2.559 37

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført af årets resultat........................... 2.761.893 -2.559 37

ÅRETS RESULTAT..................................... 2.761.893 -2.559 37
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2017 2016
kr. tkr.

Inventar................................................................... 18.299 36
Materielle anlægsaktiver.............................................. 17 18.299 36

Værdipapirer............................................................. 25.540.654 24.857
Finansielle anlægsaktiver............................................. 18 25.540.654 24.857

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 25.558.953 24.893

Varelager.................................................................. 176.335 180
Varebeholdninger....................................................... 176.335 180

Deposita................................................................... 1.146.668 1.157
Mellemregning Regioner og Grønland................................ 19 59.735 33
Tilgodehavender, kontingenter og abonnementer................. 20 581.582 300
Andre tilgodehavender.................................................. 364.755 24
Forudbetalte omkostninger............................................ 417.952 768
Tilgodehavende selskabsskat.......................................... 0 60
Tilgodehavender........................................................ 2.570.692 2.342

Likvide beholdninger .................................................. 21 8.981.239 7.398

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 11.728.266 9.920

AKTIVER................................................................... 37.287.219 34.813
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BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note 2017 2016
kr. tkr.

Egenkapital 1. januar................................................... 25.424.978 27.985
Overført overskud....................................................... 2.761.893 -2.560

EGENKAPITAL............................................................ 28.186.871 25.425

Anden gæld............................................................... 22 4.871.174 5.650
Periodeafgrænsningsposter............................................ 0 74
Praksispulje............................................................... 1.508.593 1.395
Forskningsfond........................................................... 726.008 404
Mellemregningskonto FNE/Klubber/EFS.............................. 23 1.994.186 1.865
Skyldig skat............................................................... 387 0
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 9.100.348 9.388

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 9.100.348 9.388

PASSIVER.................................................................. 37.287.219 34.813

Eventualposter mv. 24

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser



11

NOTER

2017 2016 Note
kr. tkr.

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

Medlemskontingenter 1
Medlemskontingenter brutto ....................... 47.918.021 45.796 48.113
Overførsel forskningsfond .......................... -626.612 -615 -637
Overførsel praksispulje.............................. -626.612 -614 -636
Overførsel konfliktfond.............................. 0 -798 0

46.664.797 43.769 46.840

Medlemskontingenter netto....................... 46.664.797 43.769 46.840

Antal medlemmer opgjort pr. oktober Antal Antal
Aktive...................................................................... 7.328 7.117
Studerende/pensionister............................................... 1.463 1.458
Passive..................................................................... 124 113
Øvrige...................................................................... 0 5

8.915 8.693

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017

kr. tkr. tkr.

Finansielle indtægter 2
Indtægter af værdipapirer.......................... 196.482 273 30
Urealiseret kursregulering af værdipapirer....... 56.482 212 420
Gebyrerindtægter.................................... 22.828 20 0

Finansielle indtægter i alt......................... 275.792 505 450

Finansielle omkostninger 3
Renteugifter bank.................................... 46.929 10 12
Urealiseret kursregulering af værdipapirer....... 0 2 0

Finansielle omkostninger i alt..................... 46.929 12 12
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NOTER

2017 2016 Note
kr. tkr.

Resultat Ergoterapeutforeningens Konfliktfond 4

Indtægter
Konfliktfondskontingent for året...................................... 0 797
Renteindtægt, bank..................................................... 0 3
Renteindtægt, værdipapirer........................................... 203.421 334
Aktieudbytte.............................................................. 46.183 56
Realiseret gevinst, værdipapirer...................................... 332.817 331
Urealiseret gevinst, værdipapirer..................................... 0 609
Valutakurs, gevinst...................................................... 759.111 0

1.341.532 2.130

Omkostninger
Revisionshonorar......................................................... -22.000 -33
Revisionshonorar vedr. tidl. år........................................ -7.750 0
Fee Core Capital......................................................... -120.834 -96
Renteudgifter, bank..................................................... -1.901 -5
Urealiseret tab, værdipapirer......................................... -1.134.818 0
Valutakurs, tab........................................................... 0 -35

-1.287.303 -169

Resultat Ergoterapeutforeningens Konfliktfond i alt............ 54.229 1.961

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017

kr. tkr. tkr.

Organisatoriske omkostninger 5

Landspolitikere
Honorarer mv.......................................... 1.734.730 2.904 1.766
Kurser, kontingenter, telefon mv.................. 125.197 69 89
Møder og transport................................... 106.460 91 110

1.966.387 3.064 1.965

HB og repræsentantskab
HB og repræsentantskab............................ 284.598 1.043 335

284.598 1.043 335

Udvalg
Udvalg.................................................. 50.196 42 49

Organisatoriske omkostninger i alt............... 2.301.181 4.149 2.349
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

kr. tkr. tkr.

Regioner 6
Regioner, lønomkostninger.......................... 2.015.653 2.039 1.960
Regioner, husleje m.v................................ 182.641 187 196
Regioner, tilskud politiske møder mv............. 848.000 830 848
Grønland............................................... 17.033 42 53
Øvrige udgifter, regionerne......................... 4.471 7 267

3.067.798 3.105 3.324

Regionernes årsresultat.............................. -210.288 -208 0
Grønlands overskydende kapital................... 6.362 -14 0

-203.926 -222 0

Regioner i alt......................................... 2.863.872 2.883 3.324

Tillidsrepræsentanter 7
Regionsmøder......................................... 521.958 564 551
TR-kurser............................................... 2.484.756 2.470 3.555
Materialer.............................................. 13.243 20 44
Lønomkostninger (dækningsbidrag)................ 544.024 550 0

Tillidsrepræsentanter i alt......................... 3.563.981 3.604 4.150

Fag og politik 8
Uddannelse og forskning............................. 219.477 204 220
Registrering og dokumentation..................... 15.825 16 30
Kvalitetsudvikling..................................... 24.035 35 34
Rehabilitering......................................... 18.747 71 116
Rehab messe........................................... 0 162 0
Ergo' 15 faglig konference........................... 10.304 1 35
Internationale aktiviteter........................... 8.703 8 0
Rekruttering og fastholdelse af medlemmer..... 0 0 15
Folkemødet Bornholm................................ 140.958 81 150
Litteratur, konferencer, møde og
transportomkostninger............................... 59.767 40 8
Faglige projekter..................................... 0 2 20

Fag og politik i alt................................... 497.816 620 628
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

kr. tkr. tkr.

FNE'er, klubber og EFS 9
FNE tilskud............................................. 18.000 18 30
EFS tilskud............................................. 150.000 135 150
Klubtilskud............................................. 57.050 56 56
Afholdte udgifter..................................... 0 12 22
Nedlæggelse EFS-hjælpemidler.................... 0 -113 0
Nedlæggelse klub, udviklingsterapeuter.......... 0 -32 0
Nedlæggelse FNE Reumatologi..................... 0 -30 0

FNE'er, klubber og EFS i alt........................ 225.050 46 258

Forhandling og løn 10
Regionale forhandlinger (mødeudgifter og
transport).............................................. 21.107 24 33
Centrale forhandlinger (møder, materialer
m.v.).................................................... 63.087 32 77
Afskedigelsessager.................................... 6.912 16 12
Det statslige og private område.................... 5.413 16 20
Arbejdsmiljøområdet................................ 373.242 282 453
Fælles faglige aktiviteter, SHK..................... 13.592 3 30
Ekstern juridisk bistand.............................. 72.063 47 50
Rådgivning om arbejdsskadesager................. 304.768 304 250
Ledere.................................................. 86.071 132 300
Freelancere og privatpraksisområdet............. 0 24 3
Møde- og transportudgifter......................... 153.840 196 205
PP-messe............................................... 0 0 12
Medlemsdebat OK 15................................. 0 0 25

Forhandling og løn i alt............................. 1.100.095 1.076 1.470
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

Kommunikation 11

PR
PR....................................................... 226.835 193 206

226.835 193 206

Fagbladet
Annoncer, ekspedition mv........................... 641.726 583 597
Tryk..................................................... 595.310 661 642
Honorar, artikler, fotos, udvikling m.v............ 708.211 801 901

1.945.247 2.045 2.140

Ergoterapeutforeningen, on-line medier
ETF website............................................ 159.723 153 150
Kontingenter, mødeudgifter, transport, kurser
mv....................................................... 27.195 71 86
Medieuvikling.......................................... 127.487 361 100

314.405 585 336

Kommunikation i alt................................. 2.486.487 2.823 2.682

IT 12
Ergoterapeutforeningens datanet.................. 337.464 319 250
Systemudvikling....................................... 328.169 2.344 290
Software............................................... 450.206 451 581
Hardware og småanskaffelser ...................... 238.660 683 306
Serviceaftaler......................................... 504.274 485 426
Telefoni................................................ 339.413 345 299
Forbrugsstoffer........................................ 68.384 65 70
Møde og transport.................................... 8.593 15 15

IT i alt.................................................. 2.275.163 4.707 2.237

Projekter 13
Strategisk pulje....................................... 319.141 803 500

319.141 803 500
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NOTER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
2017 2016 2017 Note

kr. tkr. tkr.

Kontingenter og støtte 14
Kontingent FTF........................................ 1.242.127 1.216 1.252
Kontingent SHK........................................ 336.279 357 368
Kontingent CO10...................................... 69.020 71 73
Kontingent PPK........................................ 0 23 0
Kontingent Cotec..................................... 33.543 34 35
Kontingent WFOT..................................... 99.063 63 65
Kontingent patientorganisationer.................. 7.810 5 5
Støtte solidaritetsformål............................ 17.350 25 20
Kontingent og støttekontingent andre............ 43.983 56 57
PPK Kontingent........................................ 0 0 23

Kontingenter og støtte i alt........................ 1.849.175 1.850 1.898

Personale 15
Lønomkostninger...................................... 26.322.362 25.714 27.147
Personaleomkostninger.............................. 1.286.617 1.507 995

Personale i alt........................................ 27.608.979 27.221 28.142

Administration 16
Huslejeomkostninger................................. 2.864.806 2.769 3.132
Forsikringer............................................ 101.360 95 97
Småanskaffelser....................................... 21.400 166 125
Kurverter, brevpapir BRUG 3....................... 103.993 103 105
Kontorartikler, PR-materiale, porto............... 339.132 184 350
Revision................................................ 82.500 82 140
Anden regnskabsmæssig assistance................ 25.250 9 0
Regnskabsmæssig assistance vedr. tidl. år....... 87.595 0 0
Økonomiske kontrollanter........................... 7.895 0 3
Inkassoomkostninger................................. 965 12 10
Gebyrer mv............................................ 222.005 222 234
Afskrivninger.......................................... 18.319 86 118
Flytteomkostninger................................... 0 35 0
Regulering til hensættelse til tab på debitorer.. 0 1 10
Repræsentation, gaver.............................. 13.535 6 7
Konsulentbistand..................................... 0 0 18

Administration i alt.................................. 3.888.755 3.770 4.349
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver 17

Driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. januar 2017.................................................................... 852.326
Tilgang........................................................................................ 0
Afgang........................................................................................ -14.231
Kostpris 31. december 2017............................................................. 838.095

Afskrivninger 1. januar 2017.............................................................. 815.707
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver................................. -14.231
Årets afskrivninger ......................................................................... 18.319
Afskrivninger 31. december 2017...................................................... 819.795

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017........................................ 18.300

Finansielle anlægsaktiver 18

Andre

værdi-

papirer

Kostpris 1. januar 2017.................................................................... 25.287.066
Tilgang........................................................................................ 7.300.290
Afgang........................................................................................ -5.872.598
Kostpris 31. december 2017............................................................. 26.714.758

Nedskrivning 1. januar 2017............................................................... -429.585
Årets nedskrivning.......................................................................... -744.519
Nedskrivninger 31. december 2017.................................................... -1.174.104

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017........................................ 25.540.654

2017 2016
kr. tkr.

Mellemregning Regioner og Grønland 19
Mellemregning Grønland................................................ -8.012 -4
Mellemregning MIDT-NORD............................................. 14.169 2
Mellemregning SYD...................................................... 39.122 13
Mellemregning ØST...................................................... 14.456 22

59.735 33
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NOTER

2017 2016 Note
kr. tkr.

Tilgodehavender, kontingenter og abonnementer 20
Samlekonto kontingenter............................................... 187.975 219
Samlekonto, øvrige tilgodehavender................................. 393.607 81

581.582 300

Likvide beholdninger 21
Danske Bank.............................................................. 7.248.927 6.612
Nordea Bank.............................................................. 1.732.312 786

8.981.239 7.398

Anden gæld 22
Moms....................................................................... 29.556 74
Skyldig ATP............................................................... 34.753 38
Feriepengeforpligtelse.................................................. 3.234.292 2.473
Skyldige omkostninger.................................................. 121.849 499
Skyldig lønsumsafgift.................................................... 374.738 394
Samlekonto kreditorer.................................................. 949.029 2.128
Studierejsefonden....................................................... 122.804 39
Personalekassen.......................................................... 4.153 5

4.871.174 5.650

Mellemregningskonto FNE/Klubber/EFS 23
Mellemregning Klub kliniske undervisere............................ 17.969 54
Mellemregning Klubben af ergoterapilærere........................ 18.223 13
Mellemregning Klub Arbejdstilsynet.................................. 150.301 185
Mellemregning FNE AMPS............................................... 196.602 177
Mellemregning FNE Ergoterapi i Arb.rehabilitering................ 15.285 6
Mellemregning FNE Ergoterapi og Sundhedsfremme............... 25.235 30
Mellemregning EFS for Psykiatri og Psykosoc. Rehab.............. 73.372 56
Mellemregning Etf's selskab for ledere............................... 122.803 90
Mellemregning EFS for Håndterapi.................................... 225.401 189
Mellemregning EFS for Forskning...................................... 66.626 63
Mellemregning EFS for Geriatri........................................ 109.000 102
Mellemregning EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv..................... 148.812 175
Mellemregning EFS Neurorehabilitering.............................. 327.029 267
Mellemregning EFS Børn og Unge...................................... 313.892 296
Mellemregning EFS Dysfagi............................................. 115.029 106
Mellemregning Klub Privatpraktiserende............................ 18.560 29
Mellemregning EFS Lungerehabilitering.............................. 26.426 27
Mellemregning EFS Kræft og Palliation............................... 23.621 0

1.994.186 1.865
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NOTER

Note

Eventualposter mv. 24
Lejemål i Nørre Voldgade er uopsigeligt til den 1. juli 2024, fopligtelsen udgør pr.
statusdagen tkr. 17.926.

Regionernes regnskab 2017
Driftstilskud Politiske møder Aktiviteter I alt

Region SYD......................... 235.590 -95.083 -52.558 87.949
Region ØST......................... 260.760 -90.777 -163.806 6.177
Region MIDT-NORD................ 350.160 -80.241 -153.756 116.163

846.510 -266.101 -370.120 210.289
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ergoterapeutforeningen for 2017 er aflagt i overensstemmelse med de tilpasninger
som foreningens særlige forhold tilsiger samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant ef-fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter 
Indtægter ved kontingentopkrævning samt øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
indtægterne vedrører regnskabsåret. Indtægterne indregnes ekskl. eventuel moms.

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til faglige aktiviteter, udgivelse af blad, lokaler, administration,
tab på debitorer, lønninger m.v.

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

inventar................................................................ 3-5 år 0 % af kostpris

Aktiver med en kostpris på under 50 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede investeringsforeningsbeviser.
Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs på balancedagen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke
måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes
ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


