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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
1. januar – 31. december 2020 for DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat
og finansielle stilling.
Skovlunde, den 25. marts 2021
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Rigsrevisionens revisionspåtegning
Til bestyrelsen i DANAK Den Danske Akkrediteringsfond

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Rigsrevisionen har revideret årsregnskabet for DANAK for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-skabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af DANAK’s aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af DANAK’s
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.
Revisionen udføres på grundlag af rigsrevisorloven, § 2, stk. 1, nr. 2, jf.
lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.
Vores ansvar ifølge standarderne for offentlig revision er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Rigsrevisionens ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Rigsrevisor er uafhængig af DANAK i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 1, stk. 6.
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
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 DANAK’s 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 DANAK, indstille driften eller ikke
har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Rigsrevisionens 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 standarderne for offentlig revision, 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.
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Rigsrevisionens revisionspåtegning - fortsat
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision, 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 DANAK’s 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, 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 DANAK’s 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 DANAK 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed 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.
Side 5 / 16

Rigsrevisionens revisionspåtegning - fortsat
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar
for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre
juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse
med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi
med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til
væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 25. marts 2021
Rigsrevisionen
CVR-nr. 77 80 61 13

____________________________
Marie Katrine Bisgaard Lindeløv
kontorchef

_________________________
Kjeld Røgilds-Heinsøe
fuldmægtig
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Ledelsesberetning
Fondens aktiviteter
Fonden varetager administration af den danske akkrediteringsordning, herunder:
· Akkreditering af laboratorier til prøvning og kalibrering samt virksomheder til
certificering, inspektion og verifikation.
· Tilsyn med registrerede laboratorier i henhold til OECD’s GLP-regler og notifikation i
henhold til byggevaredirektivet.
· Deltagelse i det internationale samarbejde om fastlæggelse og fortolkning af
standarder og andre regler, som er grundlaget for Fondens virksomhed, herunder
bistå Sikkerhedsstyrelsen med udformningen af det danske regelgrundlag for
akkreditering.
· Rådgivning af Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med høringer og
folketingsspørgsmål.
· Rådgivning af danske myndigheder og schemeejere om anvendelse af
akkreditering i regelhåndhævelsen og etablering og drift af akkrediteringsschemes.
Fondens mål og resultater er aftalt med Sikkerhedsstyrelsen og bliver særskilt
rapporteret til denne.
Indtægterne fra akkrediteringsarbejde, som består af timebetaling fra de virksomheder
som DANAK akkrediterer, er 26,9 mio.kr., hvilket er 0,4 mio.kr. mere end i 2019. Den
øgede indtægt fra akkrediteringsarbejde skyldes prisstigninger på 2,0 % svarende til
P/L-reguleringen, og at det trods nedlukning af samfundet, som følge af covid-19, er
lykkedes at fastholde akkrediteringsarbejdet ved brug af alternattive
bedømmelsesmetoder som remote bedømmelser.
Honorarindtægterne er på 4,1 mio.kr. Faldet på 0,5 mio.kr. i forhold til 2019 skyldes
færre fysikste besøg hos de akkrediterede virksomheder og dermed mindre indtægt fra
transporthonorar.
Indtægter fra resultatkontrakt med Sikkerhedsstyrelsen om akkreditering er fortsat 2,1
mio.kr. DANAK har ikke gennemført resultatkontraktaktiviteter, der dækkes af et tilskud
fra EU-kommissionen og den europæiske akkrediterings-organisation EA til delvis
dækning af time- og rejseomkostninger ved specificerede internationale aktiviteter.
DANAK har modtaget og indtægtsført refusion vedrørende arbejde udført i 2019 på 18
t.kr.
DANAK har i 2020 et underskud på resultatkontraktaktiviteterne på 0,4 mio.kr. Alle
aktiviteter vedrørende nationalt samarbejde om akkreditering er taget ud af
resultatkontrakten, således at resultatkontrakten kun dækker DANAKs forpligtelser til
deltagelse i det internationale samarbejde om udvikling og implementering af
internationale regler. Underskuddet skyldes, at finanslovsbevillingen ikke dækker
DANAKs internationale forpligtelser som nationalt akkrediteringsorgan, dvs.
omkostningerne for, at DANAK kan forblive medlem af EA, ILAC og IAF. DANAK
gennemførte i 2020 1. del af EA-peer-evalueringen, hvor specialister fra andre
akkrediteringsorganer bedømmer DANAKs akkrediteringsarbejde. Der var derfor
forventet et noget større underskud på resultatkontraktarbejdet, men den
internationale nedlukning har betydet, at meget internationalt arbejde er udskudt eller
er gennemført remote, hvorfor omkostningerne har været mindre end budgetteret.
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Ledelsesberetning - fortsat
Der er desuden leveret ydelser til Miljøstyrelsen vedrørende internationalt sam-arbejde
om GLP for 0,1 mio.kr. og ydelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om notificering
til byggevareforordninger på 0,1 mio.kr.
Projektomsætningen på 0,5 mio.kr. stammer fra rådgivning af myndigheder, schemeejere, EA og kommisionen om anvendelse af akkreditering og evaluering af schemes.
Der er desuden anmodet om refusion på 0,1 mio.kr. omkostninger for arbejde udført for
EA i 2020, som forventes bevilliget udbetalt og bogført i 2021.
Kursusaktiviteten har bidraget med en indtægt på 1,0 mio.kr. hvilket er et fald på 0,3
mio.kr. i forhold til 2019. Faldet skyldes, at der i 2018 og 2019 var ekstraordinær øget
efterspørgsel efter kurser i forbindelse med implementering af en ny
akkrediteringsstandard for laboratorier ISO/IEC 17025. Faldet er mindre end forventet,
da det er lykkedes af fastholde og øge vores kursusaktiviteter på trods af
nedlukningerne, som følge af covid-19.
Indtægterne har samlet været 0,1 mio.kr. mindre end i 2019.
Lønomkostningene er på 21,8 mio.kr., hvilket er på linje med 2019.
Omkostningerne til eksterne akkrediteringseksperter og konsulenter er på 6,6 mio.kr. et
fald på 0,4 mio.kr fra 2019. Faldet skyldes væsenligst omlægningen af
bedømmelsesaktiviteter til remote bedømmelser.
IT-udgifter er øget med 0,5 mio.kr. på grund af flytning af data fra egne servere til et
hostingcenter. Rejseudgifter, møde- og konferenceudgifter og personaleudgifter er
faldet kraftigt på grund af remote aktiviteter og hjemmearbejde. Samlet er øvrige
omkostninger faldet med 0,6 mio.kr. i forhold til 2019.
Der er i 2020 realiseret et overskud på 1,3 mio.kr. mod et overskud på 0,4 mio.kr. i
2019. Fondens egenkapital er 10,2 mio. kr., hvilket vurderes at være nok til at sikre
fondens robusthed og økonomiske uafhængighed. Resultatet er væsenligt bedre end
budgetteret. Der var budgetteret med et underskud på 0,7 mio.kr. for året og i
begyndelsen af året blev det estimeret, at nedlukningen på grund af COVID-19 ville øge
underskuddet. Det har vist sig muligt at fastholde omsætningen på trods af
nedlukningerne, og omkostningerne er faldet betydeligt på grund af omlægningen af
aktiviteterne. Da meget internt og internationalt udviklingsarbejde er gået i stå, må det
forventes at omkostninger stiger, når dette skal indhentes.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil
kunne påvirke fondens 2020-regnskab.
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Ledelsesberetning - fortsat
Forventninger til budgettet for 2021
DANAKs priser reguleres i 2021 med 1,5 % svarende til P/L-reguleringen. Indtægten
fra akkrediteringsarbejdet forventes at være på samme niveau som i 2020.
Fonden har en kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen om varetagelse af
akkrediteringsopgaver som det danske akkrediteringsorgan i medfør af lov om
erhvervsfremme. Kontrakten er fornyet for perioden 2021 - 2025. Finanslovsbevillingen
er i 2021 uændret 2,1 mio.kr, men Sikkerhedsstyrelsen har valgt at tilbageholde 3 % af
finanslovsbevillingen til administrationsomkostninger, hvorfor DANAKs indtægt fra
resultatkontraktaktiviteter falder lidt.
Udgifterne forventes at øges i 2021, da vi forventer at aktiviteterne i løbet af året
vender tilbage til det normale, efter nedlukningen.
Udgifterne til egne medarbejdere forventes at stige med de almindelige lønstigninger og
ved en mindre øgning af antallet af medarbejdere.
Der forventes et mindre overskud 0,1 mio.kr. i 2021.

Redegørelse for god fondsledelse
DANAK blev i 2017 fritaget for at følge lov om erhversdrivende fonde. DANAK har valgt
frivilligt at afgive en redegørelse for god fondsledelse.
Redegørelsen, godkendt af Fondens bestyrelse på mødet 25. marts 2021 kan findes på
http://portal.danak.dk/Portal/om_danak/fondsledelse/.
Fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabsloven § 77 b, der er fastlagt i vedtægten,
offentliggøres ligeledes her. Fonden har ikke foretaget uddeling i 2020.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond for 2020 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen
indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udførelse af godkendelser indregnes i resultatopgørelsen i takt
med arbejdets udførelse. Indtægter der knytter sig til en given periode indtægtsføres
løbende over perioden. Nettoomsætningen måles til dagsværdi ekskl. moms.
Nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder er ikke oplyst, idet
aktiviteterne henholdsvis markederne ikke vurderes at afvige indbyrdes i væsentlig
grad.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til eksterne konsulenter, administration,
lokaler, rejseomkostninger og tab på debitorer.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring til fondens medarbejdere.
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Anvendt regnskabspraksis - fortsat
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger
samt valutakursreguleringer vedrørende transaktioner i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter driftsmateriel, inventar og indretning af lejede
lokaler. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år.
Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes
som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Den skattemæssige grænse
for småaktiver udgør for 2020 14.100 kr.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
samt betalte acontoskatter.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020
Note

Nettoomsætning
Eksterne omkostninger

1

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

2
3

Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat
Disponeret i alt

4

2020

2019

kr.

t.kr.

34.919.762
11.391.662

35.062
12.475

23.528.099

22.587

21.782.065
181.338

21.882
269

1.564.696

435

0
54.425

0
40

1.510.271

395

161.740

0

1.348.531

395

1.348.531
1.348.531

395
395
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Balance pr. 31. december 2020
Aktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Note

2019

kr.

t.kr.

69.192

251

69.192

251

Deposita

398.795

396

Finansielle anlægsaktiver

398.795

396

Anlægsaktiver i alt

467.987

647

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

7.981.547
0
68.158
0
20.918

10.111
0
68
204
0

Tilgodehavender

8.070.622

10.384

Likvide beholdninger

13.208.839

6.225

Omsætningsaktiver i alt

21.279.461

16.608

AKTIVER I ALT

21.747.448

17.255

Materielle anlægsaktiver

5

2020
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Balance pr. 31. december 2020

Passiver

Note

Grundkapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
Leverandører af varer og tjenesteydelser

2020

2019

kr.

t.kr.

300.000

300

9.920.503

8.572

10.220.503

8.872

482.984

651

11.043.959

7.732

Kortfristede gældsforpligtelser

11.526.945

8.383

Gældsforpligtelser i alt

11.526.945

8.383

PASSIVER I ALT

21.747.448

17.255

Anden gæld

6

Eventualposter mv.

7

Pantsætning og sikkerhedsstillelser

8
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Noter

1

2.100
52
2.152

Afholdte timer, akkreditering (2625 timer i 2020)
Afholdt omkostninger, akkreditering
Akkreditering i alt

-2.401.876
-144.089
-2.545.965

-2.579
-336
-2.915

-427.574

-763

18.181.126
3.362.353
238.586
21.782.065
0
21.782.065

18.301
3.331
250
21.882
0
21.882

1.520.406

1.485

33

31

181.338
181.338

269
269

161.740
0
161.740

0
0
0

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre udgifter til social sikring mv.

Vederlag til ledelsen
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4

t.kr.

2.100.000
18.391
2.118.391

Refusioner

3

2019

kr.

Resultatkontrakt med Sikkerhedsstyrelsen
(indeholdt i nettoomsætningen)
Resultatkontraktsum, akkreditering
Refusion fra EA
Resultatkontraktsum

Mindre (+)/Merforbrug (-) resultatkontrakter
2

2020

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Skat af årets resultat
Den omkostningsførte selskabsskat specificeres således:
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Årets skat i alt
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Noter - fortsat

5

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december
Af- og nedskrivninger 1. januar
Afgang i årets løb
Årets af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december
Regnskabsmæssige værdi 31. december

6

7

Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
Øvrige skyldige poster vedr. løn
Skyldig selskabskat
Skyldige omkostninger
Skyldig moms
Forudbetalinger
Anden gæld i alt

2020

2019

kr.

t.kr.

2.161.232
0
-383.322
1.777.911

2.161
0
0
2.161

-1.910.703
383.322
-181.338
-1.708.719

-1.641
0
-269
-1.911

69.192

251

3.435.028
382.318
161.740
2.124.721
4.867.496
72.658
11.043.959

3.694
449
0
43
3.535
12
7.732

Eventualposter mv.
Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Fonden har indgået huslejekontrakt med et 1/2 års
opsigelse, hvilket udgør 516 t.kr.
Ifølge huslejekontrakt skal lejemålet reetableres ved
fraflytning. Fraflytningsomkostningerne skønnes at udgøre
980 t.kr.
Herudover har fonden ikke påtaget sig forpligtelser,
udover hvad der følger af normal drift.
Fonden har ikke eventualaktiver.

8

Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Fondens aktiver er ikke pantsat, og der er ikke stillet
sikkerhed for fondens gæld.
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