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Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for  1. januar 2018 - 31. december 2018 for Lolland Håndværker- og 
Industriforening.
 
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreningen, foreningens vedtægter og den 
regnskabspraksis, der er beskrevet på side 7.
 
Årsregnskabet  indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Maribo, den 6. februar 2019

Bestyrelse

____________________
Mogens Nilsson

____________________
Flemming Petersen

____________________
Jan  Buch

Formand næstformand kasserer

____________________
Johnny Rasmussen

____________________
Jan  Grunth-Hansen

____________________
Thomas  Christiansen

___________________
Henrik Vang-Olsen
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Til medlemmerne i Lolland Håndværker- og Industriforening
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lolland Håndværker- og Industriforening for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. 
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter god regnskabsskik for foreningen, foreningens vedtægter og den regnskabspraksis, der er beskrevet 
på side 7.
 
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 regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. 
december 2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreningen og foreningens vedtægter. 
 
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 efter god regnskabsskik for foreningen og foreningens 
vedtægter. 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 
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:
 

* 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.
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* 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.
 

Maribo, den 6. februar 2019

aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12901038

Thomas  Henckel Knud  Engberg
Statsautoriseret revisor Registreret revisor
mne26784 mne550
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Regnskabsgrundlag
 
Årsregnskabet for Lolland Håndværker- og Industriforening for 2018 er aflagt i overensstemmelse med god 
regnskabsskik for foreningen og foreningens vedtægter.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Indregningsmetoder og målegrundlag
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. 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.
 
Resultatopgørelsen
 
Kontingenter
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
 
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til arrangementer, reklame, administration, møder og repræsentation m.v.
 
Finansielle poster
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Balancen
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi på balancedagen. Kursreguleringer 
indregnes på egenkapitalen.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nominel restgæld.
 



Lolland Håndværker- og Industriforening

Resultatopgørelse

- 8 -

Note
2018

kr. 
2017

kr. 

Kontingenter 165.525 170.475

Aktieudbytte 164.731 66.033

Indtægter 330.256 236.508

Arrangementer, netto 1 -5.176 -43.689
150 års jubilæum -146.349 0
Drift og vedligeholdelse af hjemmeside -13.488 -13.666
Generalforsamling, netto efter deltagerbetaling -26.998 -30.806
Foredragsholder generalforsamling 0 -6.250
Bestyrelsesmøder incl. eksterne deltagere -25.529 -23.680
Rejseomkostninger -2.732 0
Mødeudgifter formandsmøde -9.100 -18.514
Gaver -8.188 -17.109
Tilskud til Kulturlegat Lolland 0 -4.000
Fornyelse af lodder Varelotteriet -4.900 -12.040
Annonce og reklame 0 -2.300
Kontingent SMV danmark -11.433 -12.919
Sekretærbistand -2.500 -2.500
Omkostningsdækning formand -12.500 -12.500
Revision og regnskabsmæssig assistance -10.540 -10.660
Pengeplejegebyr pengeinstitut 0 -7.705
Renteudgifter, gebyrer pengeinstitut og kreditorer -2.206 -1.864
Tilbagesøgning af udbytteskat -5.000 0

Ej refunderet udbytteskat 2014 og 2015 -429 0

Omkostninger -287.068 -220.202

Årets resultat 43.188 16.306

Resultatdisponering

Overført til egenkapitalen 43.188 16.306

Disponeret i alt 43.188 16.306
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 
Aktiver

Værdipapirer 2 2.147.389 2.573.169
Vinbeholdning 0 837
Tilgodehavende udbytteskat 27.086 9.390
Tilgodehavende Aarhus Haandværkerforening 9.100 0
Mellemregning med Varelotteriet 0 30.000

Likvide beholdninger 3 263.193 151.602

Omsætningsaktiver 2.446.768 2.764.998

Aktiver 2.446.768 2.764.998
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Note
2018

kr. 
2017

kr. 
Passiver

Egenkapital 4 2.413.540 2.713.400

Henlæggelse til 150 års jubilæum 2018 0 25.000

Andre reserver 0 25.000

Egenkapital og andre reserver 2.413.540 2.738.400

Leverandører af varer og tjenesteydelser 33.228 26.598

Kortfristede gældsforpligtelser 33.228 26.598

Gældsforpligtelser 33.228 26.598

Passiver 2.446.768 2.764.998



Lolland Håndværker- og Industriforening

Noter
2018 2017

- 11 -

1. Arrangementer, netto
Studietur, netto 12.136 16.709
AB-kursus, netto -16.587 0
Øvrige virksomhedsbesøg og arrangementer 9.627 26.980

5.176 43.689

2. Værdipapirer
Jyske Invest Korte Obligationer 0 425.046
Jyske Invest Globale Aktier 0 253.742
Bankinvest Basis 0 170.862
Jyske Invest Lange Obligationer 0 649.751
Jyske Invest Nye Obligatonsmarkeder 0 131.030
Jyske Invest Virksomhedsobligationer 0 261.596
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta 0 75.182
Nordea Invest stabile Aktier 0 30.549
Kapitalfor. Jyske Invest FX Alpha 0 349.102
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet 0 78.574
618 stk. BankInvest Europa Small Cap Aktier KL 63.036 84.919
260 stk. Danske Bank 33.514 62.816
7.470 stk. BankInvest Optima 75 KL 668.266 0
7.430 stk. BankInvest Optima 55 KL 689.876 0
1.570 stk. BankInvest Emerging Markets Obl. Lokalval 152.290 0
1.141 stk. BankInvest afdeling Højt Udbytte Aktier KL 151.753 0
1.186 stk. BankInvest Lange Danske Obl KL 117.485 0
339 stk. ValueInvest Global KL 76.207 0
1.774 stk. SparInvest Mellemlange Obligationer 194.962 0

2.147.389 2.573.169

3. Likvide beholdninger
Jyske Bank 0 151.162
Lollands Bank 263.193 440

263.193 151.602

4. Egenkapital
Egenkapital primo 2.713.400 2.666.920
Årets resultat 43.188 16.306
Kursregulering værdipapirer -368.048 30.174
Anvendt henlæggelse til 150 års jubilæum 25.000 0

2.413.540 2.713.400


