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Undertegnede bestyrelse har aflagt årsrapporten for Foreningen for Fleksibel uddannelse i Danmark 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægterne. Vi anser den valgte 

regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Der er ikke fra udgangen af regnskabsåret og frem til dags dato indtruffet begivenheder af nogen art, som i 

væsentlig grad forringer forenings økonomiske stilling i forhold til balancedatoen. 

  



Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 3. juni 2019 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til medlemmerne i Foreningen for Fleksibel uddannelse i Danmark 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for 2018/19 for regnskabsåret 1. april 2018 — 31. marts 2019, der omfatter 

resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr 31. marts 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2018 — 

31. marts 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 uafhængige af foreningen i overensstemmelse med 

internationale etiske regler for revisorer 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. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

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 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 alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

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. 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. 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 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 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 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 tit 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. 

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. 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt foreningens vedtægter 

Regnskabspraksis er i det væsentlige uændret. 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er opstillet så den bedst viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår. 

Indtægter 

Kontingenter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen 

Omkostninger 

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til den værdi, de efter en forsigtig vurdering forventes at kunne indbringe  

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi  



Resultatopgørelse for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 

 



 

  



Noter 

 

         

    2018/19  2017/18  2016/17 

Note 1 Aarangementer       

         

 E-læringen  26.800  0  0 

 Video i undervisningen 0  50.940  7.819 

 Online Educa  121.920  132.200  20.550 

 Learing Analytics  0  34.200  19.920 

 EADL   9.200  204.609  19.313 

 Hvordan lærer lærere 13.400  21.600  24.120 
         

    171.320  443.549  91.721 

         

         

         

Note 2 Arangementer       

         

 E-læringen  -7.085  0  0 

 tidligere år tilbagebetaling -5.683     

 Video i undervisningen 0  -33.104  0 

 Online Educa  -132.947  -87.454  -18.819 

 Learning Analytics  0  -22.281  -18.577 

 EADL   -18.920  -233.783  -16.773 

 Hvordan lærer lærere -18.250  -10.000  -24.634 
         

    -182.885  -386.622  -78.803 

         

 Resultat arrangementer -11.565  56.927  12.918 

         

         

         

Note 3 Sekretariatsdrift       

         

 Kontorartikler  0  16.803  1.767 

 Sekretariatsbistand  168.000  144.000  153.750 

 Telefon/Internet  2.546  2.865  1.020 

 Revisorhonorar  7.500  7.500  7.500 

 Småanskaffelser  0  0  3.423 

 Porto og gebyrer  387  -796  1.988 

 Software m.v.  4.110  5.943  3.951 



 

Bestyrelseomkostninger, 
transport 11.672  19.601  5.890 

         

    194.216  195.916  179.290 

         

         

Note 4 Formue        

         

 Formue 1. april 2018 186.958  178.839  191.302 

         

 Årets resultat  -78.818  8.119  -12.463 

         

    108.140  186.958  178.839 
 


