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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Dansk Sygepleje Selskab. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte 

regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 

 

København, den 8. marts 2017 

 

Bestyrelse 

 

 

 

Pia Dreyer  Bente Hoeck 

formand   næstformand 

 

 

 

Mette Ring Pernille Olsbro Adamsen 

kasserer 

  

 

Helen Bernt Andersen Jeanette Finderup 

 

 

 

Kirsten Frederiksen Lone Bülow Friis 

 

 

 

Jane Færch Mette Glindorf 

 

  

 

Helle Schnor Mette Trads 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Dansk Sygepleje Selskab

Konklusion

Grundlag for konklusion

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Dansk Sygepleje Selskab har i overensstemmelse med god regnskabsskik som sammenligningstal i 

resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 medtaget det af generalforsamlingen 

godkendte resultatbudget for 2015. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere 

fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sygepleje Selskab for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god 

regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

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 årsregnska-bet”. Vi er uafhængige af fonden i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for reviso-rer (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
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Udtalelse 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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

god regnskabsskik.

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 ud-forme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om bestyrelsen 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 fondens 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 fonden 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 bl.a. 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. 

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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CVR-nr. 33 96 35 56

Steen Christensen Susanne Arnfred Møller

statsautoriseret revisor

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

statsautoriseret revisor

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 08.03.2017

Deloitte
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Ledelsesberetning

Formål 

Dansk Sygepleje Selskab (Dasys) er stiftet pr. 10. juni 2002. 

 

Dasys er paraplyorganisation for de faglige selskaber og andre selskaber af relevans for 

sygeplejen. 

 

Dasys har til formål at bidrage til at fremme faglig udvikling af dansk sygepleje og dansk 

sygeplejevidenskab, både nationalt og internationalt. 

 

Dasys bidrager til at udvikle og implementere dokumenteret viden inden for alle felter af 

sygeplejen, samt medvirker til at integrere forskning og klinisk sygepleje. 

 

For at fremme sygeplejens position i samfundet, udpeger Dasys repræsentanter til råd, nævn og 

andre organer, hvor beslutninger om sygepleje tages. 

 

Ligeledes er det Dasys’ opgave at sikre professionel indflydelse og udnyttelse af den 

sygeplejefaglige ekspertise i forhold til andre fora, hvor der træffes beslutninger med relevans for 

sygeplejen. 

Under Dasys indgår også et Center for Kliniske Retningslinjer, som bl.a. har til formål, at 

kvalitetsvurdere kliniske retningslinjer - fagligt & metodisk, oprette og vedligeholde en base af 

godkendte kliniske retningslinjer, samt indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om 

udvikling af kliniske retningslinjer .  

Økonomisk udvikling 

Dasys’ indtægter udgøres af kontingent fra medlemsorganisationerne, samt indtægter forbundet 

med diverse konferencer. Med udgangen af stiftelsesåret havde Dasys 15 medlemsorganisationer 

bestående af faglige- og tværfaglige selskaber. Ved aflæggelse af årsregnskabet er antallet af 

medlemsorganisationer 32, og dette repræsenterer godt 12.500 medlemmer. 

 

Årets resultat for foreningen blev et overskud på 153.551 kr., og resultatet i Center for Kliniske 

retningslinjer blev et underskud på 371.231 kr. 

  

Egenkapitalen i foreningen udgør herefter 1.118.003 kr. og egenkapitalen i Center for Kliniske 

retningslinjer udgør 1.226.031 kr. Herved udgør Dasys samlede egenkapital 2.344.034 kr. 

  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsregnskabet. 
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  Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der 

vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, 

der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Formål 

Dansk Sygepleje Selskab (Dasys) er stiftet pr. 10. juni 2002. 

 

Dasys er paraplyorganisation for de faglige selskaber og andre selskaber af relevans for 

sygeplejen. 

 

Dasys har til formål at bidrage til at fremme faglig udvikling af dansk sygepleje og dansk 

sygeplejevidenskab, både nationalt og internationalt. 

 

Dasys bidrager til at udvikle og implementere dokumenteret viden inden for alle felter af 

sygeplejen, samt medvirker til at integrere forskning og klinisk sygepleje. 

 

For at fremme sygeplejens position i samfundet, udpeger Dasys repræsentanter til råd, nævn og 

andre organer, hvor beslutninger om sygepleje tages. 

 

Ligeledes er det Dasys’ opgave at sikre professionel indflydelse og udnyttelse af den 

sygeplejefaglige ekspertise i forhold til andre fora, hvor der træffes beslutninger med relevans for 

sygeplejen. 

Under Dasys indgår også et Center for Kliniske Retningslinjer, som bl.a. har til formål, at 

kvalitetsvurdere kliniske retningslinjer - fagligt & metodisk, oprette og vedligeholde en base af 

godkendte kliniske retningslinjer, samt indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om 

udvikling af kliniske retningslinjer .  

Økonomisk udvikling 

Dasys’ indtægter udgøres af kontingent fra medlemsorganisationerne, samt indtægter forbundet 

med diverse konferencer. Med udgangen af stiftelsesåret havde Dasys 15 medlemsorganisationer 

bestående af faglige- og tværfaglige selskaber. Ved aflæggelse af årsregnskabet er antallet af 

medlemsorganisationer 32, og dette repræsenterer godt 12.500 medlemmer. 

 

Årets resultat for foreningen blev et overskud på 153.551 kr., og resultatet i Center for Kliniske 

retningslinjer blev et underskud på 371.231 kr. 

  

Egenkapitalen i foreningen udgør herefter 1.118.003 kr. og egenkapitalen i Center for Kliniske 

retningslinjer udgør 1.226.031 kr. Herved udgør Dasys samlede egenkapital 2.344.034 kr. 

  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsregnskabet. 

 

 

 

 

  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Den anvendte 

regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Årsregnskabet omfatter regnskabet for foreningen, samt regnskabet Center for Kliniske 

Retningslinjer, som er opstillet som to særskilte regnskaber. Foreningens samlede resultat og 

egenkapital fremgår af note 9. 

 

Generelt om indregning og måling 

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 foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en 

retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning 

sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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

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

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger 

indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver 

og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle 

omkostninger. 

 

Resultatopgørelsen 
Indtægter 

Årets indtægter omfatter årets kontingentopkrævninger, samt overskud fra diverse 

konferencer. 

 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, 

som ikke hører under foreningens ordinære aktiviteter, og som derfor ikke forventes at være 

tilbagevendende. 

 

Skat 

Der afsættes ikke skat af årets resultat, da foreningen ingen erhvervsmæssig aktivitet har, 

hvorved foreningen ikke skal beskattes. 
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Resultatopgørelse 2016 Ikke revideret

Budget

2016 2016

 Note

Indtægter

1. Kontingent 313.450 312.450

2. Diverse indtægter 271.495 315.000

Indtægter 584.946 627.450

Udgifter

3. Mødeomkostninger -262.314 -329.660

4. PR-omkostninger -28.204 -35.000

5. Administrationsomkostninger -144.623 -244.500

Diverse udgifter 938 -1.000

Småaktiver 0 -500

Udbetaling af tilskud 0 -15.000

Udgifter -434.203 -625.660

Resultat før finansielle poster 150.743 1.790

6. Finansielle indtægter 2.808 3.000

Årets resultat 153.551 4.790

Der disponeres således:

Overført til egenkapital 153.551

153.551
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Balance pr. 31.12.2016 Balance

2016 2015

Note

Aktiver

Likvide beholdninger 1.289.606 1.278.551

Debitorer 63.125 0

Aktiver i alt 1.352.731 1.278.551

Passiver

Egenkapital

Overført overskud

Saldo pr. 01.01.2016 914.451 802.026

Overført resultat 153.551 1.068.003 112.425

Stipendiefonden:

Saldo pr. 01.01.2016 50.000

Henlagt af årets overskud 0 50.000 50.000

9. Egenkapital i alt 1.118.003 964.451

Gæld

Mellemregning Dansk Sygeplejeråd 0 7.022

Mellemregning Center for Kliniske retningslinjer 297 7.494

7. Anden gæld 234.432 299.584

Gæld i alt 234.729 314.100

Passiver i alt 1.352.731 1.278.551

Der er ingen ansatte i foreningen, og bestyrelsen har ikke modtaget vederlag.

Der er ingen eventualforpligtelser.

8. Resultatopgørelse og balance for Center for Kliniske Retningslinjer

9. Foreningens samlede resultat og egenkapital
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Ikke revideret

Noter Budget

2016 2016

1. Kontingent

Dansk Selskab for Sårheling 20.400        

Fagligt Selskab for Addiktive sygepleje 5.875          

Fagligt Selskab for AKUTsygeplejersker 4.650          

Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv- og opvågningssygepl. 56.850        

Fagligt Selskab for Arbejdsmiljøsygeplejersker 1.350          

Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker 13.000        

Fagligt Selskab for Dermatologiske sygeplejersker 4.700          

Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker 7.875          

Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker 8.900          

Fagligt Selskab for Gerontologiske og geriatriske sygepl. 4.025          

Fagligt Selskab for Gynækologiske og obstetriske sygeplejersker 5.400          

Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 2.725          

Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygepl. 15.425        

Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker 25.225        

Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker 9.000          

Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker 11.575        

Fagligt Selskab for Nefrologiske sygeplejersker 11.050        

Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 3.925          

Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske sygeplejersker 7.900          

Fagligt Selskab for Palliations- og Hospicesygeplejersker 8.375          

Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske sygeplejersker 2.850          

Fagligt Selskab for Psykiatriske sygeplejersker 15.500        

Fagligt Selskab for Reumatologiske sygeplejersker 4.225          

Fagligt Selskab for Sundhedsfaglige Supervisorer 3.900          

Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med udv. 6.575          

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i kommunerne 7.725          

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i stomiplejen 3.500          

18.950        

Fagligt Selskab for Tværkulturel sygepleje 1.450          

Fagligt Selskab for Urologiske sygeplejersker 9.625          

Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker 6.675          

Fagligt Selskab for Øre-, næse- og halskirurgiske sygeplejersker 4.250          

313.450 312.450     

Fagligt Selskab for Sygeplejersker ved steriliseringscentraler, 

ambulatorier skade- og modtageafdelinger samt 

operationsgange
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Ikke revideret

Noter Budget

2016 2016

2.  Diverse indtægter

Indtægt uddannelsesrådets konference 156.900

Udgift uddannelsesrådets konference -57.642

Resultat Uddannelserådets konference 99.258 65.000

Indtægt dokumentationsrådets konference 464.450

Udgift dokumentationsrådets konference -369.550

Resultat Dokumentationskonference 94.900 150.000

Indtægt Forskningsrådets masterclass konference 88.650

Udgift Forskningsrådets masterclass konference -51.313

Resultat Forskningsrådets Masterclass konference 37.337 60.000

Øvrige indtægter 40.000 40.000

271.495 315.000

3. Møder og Temadag

Fortæring 3.235 1.000

Rejseudgifter 30.302 33.660

Repræsentanskabsmøder 41.271 50.000

Temadag, Fagdage 81.348 125.000

Diverse møder 1.562 0

Bestyrelsesmøder 24.044 45.000

Dokumentationsråd 49.534 25.000

Uddannelseråd 14.281 25.000

Forskningsråd 16.737 25.000

262.314 329.660

4. PR-omkostninger

Opsætning 0 20.000

Webportal 28.204 15.000

28.204 35.000
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Ikke revideret

Noter Budget

2016 2016

5. Administrationsomkostninger

Sekretariatsbistand 115.000 115.000

Ekstern sekretariatsbistand 0 110.000

Porto 0 500

Revisionshonorar 13.000 10.000

Trykkeriomkostninger m.v. 10.681 5.000

Abonnementer internet/e-mail m.v. 384 500

Diverse udgifter gebyr m.v. 4.015 2.500

Repræsentation 1.543 1.000

144.623 244.500

6. Finansielle indtægter

Renter af bankindestående 2.808 3.000

2.808 3.000

Balance 

2015

7. Anden gæld

Skyldig revision 16.000 13.000

Skyldig merværdiafgift 35.287 105.819

Rejseafregning 3.754 13.012

Forudmodtagne indtægter 20.250 16.750

Andre skyldige omkostninger 159.141 151.003

234.432 299.584
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Noter Ikke revideret

8. Center for Kliniske Retningslinjer 2016 Budget

Resultatopgørelse 

Indtægter

Kontingent 1.307.500 1.335.000

Kursus/konference indtægter 208.592 520.300

Projektindtægter 143.625 100.000

Refusion af rejseudgifter 31.111 67.500

Indtægter 1.690.828 2.022.800

Udgifter   

Lønudgifter 1.422.656 1.630.000

Serviceydelser fra Annuum Århus Univ. 78.448 89.500

Udgifter til eksterne 44.353 15.000

Rejser til møder, kurser og konferencer 271.013 140.000

Forplejning ved afholdelse af kurser og møder 31.447 35.000

Royalty - Joanna Briggs 23.470 30.000

Udvikling af hjemmeside (projektudgift) 123.707 15.000

Administration 66.949 57.000

Udgifter 2.062.043 2.011.500

Resultat før finansielle poster og skat -371.215 11.300

Finansielle udgifter -16 0

Resultat før skat -371.231 11.300
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Noter Balance 

Aktiver 2016 2015

Likvide beholdninger 1.987.598 1.678.142

Debitorer 235.438 271.396

Kassebeholdning 1.456 386

Forudbetalte poster 0 38.866

Tilgodehavende merværdiafgift 0 60.074

Øvrige tilgodehavende 70.212 6.525

Mellemregning med Dasys 297 7.494

Aktiver i alt 2.295.001 2.062.883

Passiver

Egenkapital

Overført overskud

Saldo pr. 01.01 1.597.262 1.735.091

Overført resultat i året -371.231 1.226.031 -137.829

9. Egenkapital i alt 1.226.031 1.597.262

Gæld

Skyldige omkostninger 949.401 391.661

Skyldig merværdiafgift 36.205 0

Anden gæld 83.365 73.960

Gæld i alt 1.068.971 465.621

Passiver i alt 2.295.001 2.062.883
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Noter

2016 2015

9. Foreningens samlede resultat og egenkapital

Foreningens resultat 153.551 112.425

CKR resultat -371.231 -137.829

Samlet resultat -217.680 -25.404

Foreningens egenkapital, pr. 31.12 1.118.003 964.451

CKR egenkapital, pr. 31.12 1.226.031 1.597.262

Samlet egenkapital, pr. 31.12 2.344.034 2.561.713
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