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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Sund By Netværket.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af netværkets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af netværkets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
København, den 20. marts 2014

Peter Holm Vilstrup
Sekretariatchef
Bestyrelse

Ingun S. Jacobsen
Formand

Susanne Rystol
Ringkøbing-Skjern Kommune

Uffe Nymark Breum
Vejle kommune

Hanna Vestenaa
Holbæk Kommune
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til repræsentantskabet

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Sund By Netværket for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
De i resultatopgørelsen og noterne anførte budgettal har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet.

København, den 20. marts 2014.
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Regnskabet for 2013 udviser et overskud på 480.013,74 kr., der overføres til egenkapitalen
For en nærmere redegørelse for årets aktiviteter henvises til årsberetningen 2013 for Sund By Netværket.

5

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2013 er frivilligt aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A virksomheder med tilvalg af ledelsesberetning.
Resultatopgørelse er opstillet efter art og aktiviteternes omfang. Balancen er opstillet i kontoform i
henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

Resultatopgørelsen
Indtægter
Medlemskontingentet indregnes på opkrævningstidspunktet og der er foretaget fuld periodisering.
Projektindtægter - igangværende er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes ud fra
produktionsmetoden, som er baseret på en konkret vurdering af færdiggørelsesgraden på de enkelte
projekter.
Omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår kun indeholder årets omkostninger.
Finansielle indtægter indeholder kun renteindtægter.

Aktiver
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende er optaget til nominel værdi eller lavere realisationsværdi opgjort på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Passiver
Gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger er optaget til nominel værdi
Igangværende projekter viser de modtagne ministerielle midler inkl.. renter, med fradrag af afholdte
omkostninger.
For afregning af ministerielle midler, har Sund By Sekretariatet en aftale med Sundhedsstyrelsen om, at
der afregnes samlet for projektbevillinger i et bevillingsår, når alle projekter i det pågældende
bevillingsår er afsluttet. Hvis den samlede projektportefølje for et bevillingsår har et mindre forbrug i
forhold til de bevilgede midler, kan netværket ansøge om anvendelse heraf til andre projekter,
ansøgning herom skal foretages inden det pågældende år er afsluttet.
Feriepengeforpligtelse
Forpligtelsen beregnes som 15% af årets ferieberettigede løn, tillagt endnu ikke afholdt restferie.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013
Ikke revideret
Note

Budget 2013
1000 kr.

Regnskab 2013

Regnskab
2012
1000 kr.

Indtægter
Medlemskontingent
Projektindtægter
Øvrige indtægter

2.619.500,00
1.649.655,57
27.784,30

2.673

0

kr.
kr.
kr.

2.601

kr.

4.296.939,87

3.088

2.601
0
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Indtægter i alt

384
31

Omkostninger
Lønomkostninger

1

-1.590

kr.

-1.473.093,00

-1.888

Afholdte Projektudgifter

5

0

kr.

-1.649.655,57

-384

Administrationsomkostninger

2

-547

kr.

-422.814,93

-568

Internationale aktiviteter

3

-75

kr.

-32.408,69

-106

-25

kr.

-30.159,36

-61

-369

kr.

-224.460,08

-207

-5

kr.

464.348,24

-126

Renteindtægter

5

kr.

15.665,50

17

Årets resultat i alt

0

kr.

480.013,74

-109

Kompetenceudvikling

Interne projekter
Egne projekter

4

Resultat før renter
Finansielle poster
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Balance pr. 31. december 2013

Aktiver

Regnskab
2012
1000 kr.

Note

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavende
Periodiseringsposter
Likvide beholdninger

kr.
kr.
kr.

Omsætningsaktiver i alt

kr.

244.709,49
17.499,46
2.220.481,85
2.482.690,80

Aktiver i alt

kr.

2.482.690,80

1.972

Overført fra tidligere år
Årets resultat

kr.
kr.

476.241,32
480.013,74

-109

Egenkapital i alt

kr.

956.255,06

476

kr.
kr.
kr.

231

1.496
1.972

300
0
1.672
1.972

Passiver
Egenkapital
585

Gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtigelse
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende projekter (Ministerielle midler)

Gældsforpligtelser i alt

kr.

136.666,58
483.927,49
905.841,67
1.526.435,74

Passiver i alt

kr.

2.482.690,80
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Eventualforpligtigelse
Der er 6 måneders opsigelsesvarsel på administrationsaftalen med KL,
og et 6 måneders opsigelsesvarsel på huslejeaftalen med KL.
Der er modtaget tilskud til projekter, som kan være underlagt regler om tilbagebetalingspligt,
såfremt projekttbudget og projektbetingelser ikke opfyldes.

8

643
622

Note
Ikke revideret
Budget 2013
1000 kr.

Regnskab 2013

Regnskab
2012
1000 kr.

Note 1
Lønomkostninger
Løn- og pensionsomkostninger o.l.
Bestyrelseshonorar

-80

kr.
kr.

-1.590

kr.

-102

-75

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-547

kr.

-30
-45

kr.
kr.

-75

kr.

-26.677,38
-5.731,31
-32.408,69

0

kr.
kr.
kr.

326.100,00
-295.761,45
30.338,55

kr.
kr.

-254.798,63
-224.460,08

-1.510

-1.400.673,00
-72.420,00
-1.473.093,00

-1.808
-80
-1.888

Note 2
Administrationsomkostninger
Husleje
Regnskab og bogholderi
Revision
Kommunikation
Kontorhold
Konferencer/Kurser
Temagrupper
Standleje mv
Rejser, ophold og forplejning
Bestyrelse
Øvrige omkostninger
Repræsentantskab

-116
-25
-50
-20
0
-50
-10
-34
-40
-25

-70.234,96
-116.000,00
-21.500,00
-40.761,28
-6.836,63
-6.129,01
-50.000,00
-7.375,00
-34.344,72
-21.210,44
-15.312,27
-33.110,62
-422.814,93

-130
-36
-26
-64
-24
0
-100
-7
-33
-84
-10
-54
-568

Note 3
Internationale aktiviteter
Rejser
Kontingent (WHO+ENWHP)

-76
-30
-106

Note 4
Interne projekter
SBN DAGE
Indtægter
Udgifter

0
0

266
-257
9

Interne projekter
Øvrige projekter

-369
-369

9

-216
-207

