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Underskrifter

Eestyrebens underckrifter

Foreningens bestyrelse har behandlet og vedtaget 9fterfø§ende årsregnskab for 2018,

der heråed indstHbs til generalfonsamlingens godkendelse.
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Til foreningens medlemmer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for MAY DAY for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018, der omfafter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 - 31. december 2018 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifø\ge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabef'. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med
intemationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvnge 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, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
inteme 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 altemativ end at gøre defte.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå hø1grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne s§ldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion . Hø1 grad af sikkerhed er et højt niveau af
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med
intemationale 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 regnskabsbrugeme 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 v: faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigeiser elier feji, udfurnrer og ucifører revisionshandlinger som
reaktion pa 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 omstændighedeme, 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.

Konkluderer vi. onn ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet på grunolag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder elter 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 revisionspategning gøre opmaerksom på
onlysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnaet 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 arsreEnskabet,
herunder noteoplysningerne. samt om arsregnskabet afspejler de underliggende
transaktroner og begivenheder på en sadan 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 be§delige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under
revisionen.

Finn Ra§mrissen, mne17
registreret revisor



Anvendt regnskabspraksis

Hovedindholdet i den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til fonige år og kan i

øvrigt oplyses som følgende:

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter
Omfatter de i årets \øbfortaldne beløb reduceret med afskrivning af eventuelle
uerholdelige kontingenter.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note 2018

33.988
50

29.106
0

20-000
268.248

2017

30.150
2.000

38.357
150

0
980

Medlemskontingent
Modtagne gaver
Tilskud
Salg
Sponsor
Foredrag

lndtægter

Diverse omkostninger

Udgifter

Resultat lør skat

Skat

AnCTs RESULTAT

Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt
således:
Overført til næste år

351.392 71.637

1. -314.787 -47.872

36.605 23.765

36.605 23.765

36.60s 23.765

36.605 23.765



Balance pr.31. december 2O18

AKTIVER

Note 2018

90.647

2017

il.042Likvide beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER

AKTIVER

90.647 54.042

90.647 54.042



Balance pr.31. december 2018

PASSIVER

Note

2. Overført resultat tidligere år
EGENKAPITAL

2018

85.647

2017

49.042

85.647 49.O42

Anden gæld

Gæld

PASSIVER

Noter

Diverse omkostninger
Reklame, annoncer og design
Foredragshonorar
Kampagner
Events/lokaleleje
Messe mm
Generalforsamling og medlemsmøder
Kasserer
Revisor
Faglitteratur

5.000 5.000

5.000 5.000

90.647 54.042

1.

2018 2017

'10.000

0
3.876

0
6.399
3.037
5.000
6.250

0

74.129
20.906

8.440
169.651

500
3.310

10.000
6.250
1.377



Kontingent
Porto og gebyrer
IT
Rejseudgifter

Overført resultat
Saldo primo
Arets resultat

0
4.379
5.762

10.083

1.485
2.411
6.314
3.100

314.787 47.872

49.O42
36.605

25.277
23.765

85.647 49.O42
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