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Ledelsesberetning
Foreningens medlemstal er pr. d.d. 98 personlige medlemmer og 23 firmamedlemmer.
Herudover har det i 2016 også været muligt at melde sig ind i foreningen som studerende for 100 kr. Foreningen har derfor også 51 studentermedlemmer.
Der har i 2016 været afholdt fØlgende arrangementer:
21.januar 2016
Kursmanipulation
31. marts 2016
Bestyrelsesansvar.
3. maj 2016
Erhvervsdrivende fonde.
4. oktober 2016
Bestyrelsesudvalg og Uestyrelsesopgaver ilyset af den nye revisorlov.
23. november 2016
MØ - ny direkte EU-regulering af bØrsområdet - en forenkling eller et mareridt vurderet 4 måneder efter
ikrafttræden.

Resultatdisponering
Årets resultat, et overskud på 1.095 kr., foreslås af bestyrelsen overført til næste år.
Det blev på foreningens ordinære generalforsamling 3. maj 2016 på bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget,
at kontingent for 2016 for et fysisk medlem var 300 kr., for et studentermedlem 100 kr. og for finnamedlemmer 2.000 kr.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016 for Dansk Forening for Selskabsret.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31.december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
KØbenhavn, den 9. maj 2017

Bestyrelsen
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Den uafhaengige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Dansk Forening for Selskabsret
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening for Selskabsret 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 31.12.2016 ioverensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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 uafllængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Daiunark, 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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
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 Ødvendig 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 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 bestyrelsen 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 må1 er at opnå Øj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset otn denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Øj
grad af sikkerhed er et Øjt 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.
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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 fejTinformation 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 Øjere 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 bestyrelsen, er passende, saint om de
regnskabsmæssige sØn 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 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 i overensstemmelse med god regnskabsskik,jf. beskrivelsen ianvendt regnskabspraksis.
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 kon~rol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed oin bestyrelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opn°aet ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation ibestyrelsesberetningen.
Øbenhavn, den 9. maj 2017

Delnitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

s J rgensen Baes
statsa toriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Medlemskontingenter indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.
Renteindtægter samt omkostninger er indregnet med de beØb, der vedrører regnskabsaret.
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Resultatopgørelse for 2016
Note

2016
kr.

2015
t.kr.

Indbetalte medlemskontingenter

51.800

52

Indtaegter

51.800

52

(10.624)

0

(40.081)

(39)

(50.705)

(39)

1.095

13

Omkostninger vedrØrende medlemsØder og seminar
Kontorhold og porto

Omkostninger

Årets resultat

1
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Balance pr. 31.12.2016
2016
kr.

2015
t.kr.

Indestående på klientkonto

50.780

42

Aktiver

so.~so

42

Kapitalkonto primo

34.800

22

1.095

13

Kapitalkonto ultimo

35.895

35

Anden gæld

14.885

7

Gældsforpligtelser

14.885

7

Passiver

so.~so

42

Årets resultat
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Noter
2016
kr.

2015
t.kr.

1. Kontorhold og porto
Sekretærfunktion

31.250

31

Revision

7.500

8

Porto

1.155

0

Taxa

176

0

40.081

39

12402-1169
Årsregnskab 2016

