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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021 for AOPA DMU. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 

 

Lystrup, den 6. maj 2022 

 

Bestyrelse 

 

 

Knud Nielsen  Jacob Pedersen Eli Wallin 

formand  næstformand 

 

 

Henrik Værø  Hjalmar Nielsen Martin Wallin 

 

 

Ivan Svendsen  Per Jensen Paul Harrison 

kasserer 

 

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde 

den     /     2022 

 

 

Dirigent  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til bestyrelsen i AOPA DMU 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for AOPA DMU for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes 

efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god 

regnskabsskik.  

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 nærme-

re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 

uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Ac-

countants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 

etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 

henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen  

AOPA DMU har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 valgt at med-

tage det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2021. Resultatbudgettet har, som det fremgår af 

årsregnskabet, ikke været underlagt revision.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-

sætte 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.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Revisors 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 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 væsent-

lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-

nomiske 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 pro-

fessionel 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 vo-

res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 

kontrol.  

- opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, 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 forenin-

gens 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 så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-

dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif-

ten. 

- tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-

heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssi-

ge placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Brande, den 6. maj 2022 Ejstrupholm, den 6. maj 2022 

Partner Revision 

statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 15 80 77 76 

 

Lars Risager Bormann  Ejgil Jespersen 

statsautoriseret revisor 

mne46607 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten for AOPA DMU for 2021 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og 

god regnskabsskik.  

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-

ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-

dele vil tilflyde eller fragå foreningen, og aktivets eller 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 års-

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

Resultatopgørelsen 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægter udgør de fakturerede beløb af årets kontingenter.  

Omkostninger 

Omkostninger omfatter omkostninger til møder, udvalg og administration.  

Finansiering 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut og kontantbeholdning.  

Gældsforpligtelser 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Realiseret Budget Realiseret

2021 2021 2020

(ej revideret)

Opkrævet kontingent AOPA DMU 692.071 684.250 663.464

Opkrævet kontingent DLU 41.340 49.800 46.980

Opkrævet klubkontingent 16.800 18.000 16.800

Betalt til EPFU og DLU -36.850 -62.450 -39.150

Kontingent netto 713.361 689.600 688.094

Prøvegebyr PPL 600 15.000 6.000

Administrationsbidrag DULFU 250.000 230.000 250.000

Heraf afregnet til IAOPA -9.896 -40.250 -4.131

Afregning forsikring m.v. 1.174 15.000 -2.907

Rabatter -8.834 0 -6.879

Diverse indtægter 8.594 0 2.207

Skydemon, netto 0 0 -194

Arrangementer, netto 0 0 -4.148

AOPA Pilot Magazine, netto -1.189 0 -2.256

AOPA UK Magazine, netto 1.223 0 3.597

Indtægter i alt 955.033 909.350 929.383

Møder

Bestyrelsesmøder 5.584 15.000 4.122

Repræsentantskabsmøde 14.564 18.000 0

Formandsmøde 0 10.000 0

Møde Rådet for større Flyvesikkerhed 3.178 10.000 0

Kørsel og fortæring, diverse møder 0 2.500 4.167

Internationale møder 0 10.000 0

Møder EPFU 0 10.000 18.828

Møder TBST 2.948 20.000 1.796

Diverse møder 6.573 5.000 0

Klubbesøg 2.691 5.000 0

35.538 105.500 28.913

Kontorhold m.v.

Løn og pension m.v. 691.599 683.100 673.466

Telefon og it-udgifter 49.033 5.000 52.409

Papir, tryksager m.v. 10.075 10.000 12.581

Mini Guide, netto 2.964 0 4.363

Diverse udgifter, sekretariatet 530 5.000 3.770

Porto/gebyrer 10.652 15.000 12.483

Revisorhonorar 15.000 13.000 13.750

Revisorhonorar, rest tidligere år 3.875 0 0

Husleje, varme, lys og rengøring 53.621 52.500 54.137

Forsikringer 5.789 0 12.751

Rettighedsfornyelser 9.384 0 10.290

Renteudgifter 11.811 0 6.795

864.333 783.600 856.795

Udvalg m.v.

Repræsentation 1.681 3.000 1.998

Turudvalg 0 0 865

Uddannelsesudvalg 0 5.000 0

Sprogtest, netto 0 0 1.365

Flysik-udvalg 0 4.000 0

1.681 12.000 4.228

Omkostninger i alt 901.552 901.100 889.936

ÅRETS RESULTAT 53.481 8.250 39.447
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BALANCE 31. DECEMBER

2021 2020

AKTIVER

Kontant beholdning 5.000 5.000

Nordea, konto nr. 0759 547 568, turkonto 98.470 44.470

Nordea, konto nr. 0744 947 871 1.094.253 1.095.587

Nordea, konto nr. 3496 405 691 474.895 464.710

Depositum, Fonden Nordjylland 19.130 19.130

Forudbetalte omkostninger 114.532 6.994

AKTIVER I ALT 1.806.280 1.635.891

PASSIVER

Egenkapital

Saldo 1. januar 1.417.580 1.378.133

Årets resultat 53.481 39.447

Egenkapital i alt 1.471.061 1.417.580

 

Kortfristede gældsforpligtelser

Forudbetalt vedrørende tur 54.000 0

Skyldig revisor 15.000 11.500

Skyldige omkostninger 144.021 49.660

Afsatte og indefrosne feriepenge 82.125 85.819

Skyldig A-skat m.v. 38.658 67.729

Forudbetalinger debitorer 1.415 3.603

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 335.219 218.311

PASSIVER I ALT 1.806.280 1.635.891

EVENTUALFORPLIGTELSER

Ingen kendte.
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Realiseret Budget Budget

2021 2021 2022

Antal medlemmer 1.208 1.150 1.150

Antal klubber 28 30 29

Kontingent DMU 595 595 595

Kontingent IAOPA 35                  35 35

Kontingent EPFU 11 11 11

Klubkontingent 600 600 600

Kontingent DLU 60 60 60

Antal medlemmer DLU 830 830 650

Indtægter

Opkrævet kontingent DMU 692.071 684.250 684.250

Opkrævet klubkontingent 16.800 18.000 17.400

Opkrævet kontingent DLU 41.340 49.800 32.500

Prøvegebyr PPL 600 15.000 15.000

Administrationsbidrag DULFU 250.000 230.000 250.000

Heraf afregnet til EPFU 0 -12.650 -12.650

Heraf afregnet til DLU -36.850 -49.800 -32.500

Heraf afregnet til IAOPA -9.896 -40.250 -40.250

Rabatter -8.834 0 0

Afregning forsikring m.v. 1.174 15.000 20.000

Diverse indtægter 8.594 0 0

AOPA Pilot Magazine, netto -1.189 0 0

AOPA UK Magazine, netto 1.223 0 0

Indtægter i alt 955.033 909.350 933.750

Omkostninger

Møder

Bestyrelsesmøder 5.584 15.000 15.000

Repræsentantskabsmøde 14.564 18.000 18.000

Formandsmøde 0 10.000 10.000

Kørsel og fortæring, diverse møder 0 2.500 2.500

Internationale møder 0 10.000 0

Møde Rådet for større Flyvesikkerhed 3.178 10.000 5.000

Møder EPFU 0 10.000 10.000

Møder TBST 2.948 20.000 5.000

Diverse møder 6.573 5.000 5.000

Klubbesøg 2.691 5.000 5.000

Møder i alt 35.538 105.500 75.500

Kontorhold

Løn og pension m.v. 691.599 683.100 738.000

Telefon og it 49.033 5.000 5.000

Mini Guide 2.964 0 0

Diverse udgifter 530 5.000 5.000

Papir og tryksager 10.075 10.000 10.000

Porto/gebyrer 10.652 15.000 15.000

Revision 18.875 13.000 15.000

Forsikringer 5.789 0 0

Husleje, varme, lys og rengøring 53.621 52.500 58.500

Rettighedsfornyelser 9.384 0 0

Renteudgifter 11.811 0 0

Kontorhold i alt 864.333 783.600 846.500

Udvalg m.v.

Repræsentation 1.681 3.000 3.000

Uddannelsesudvalg 0 5.000 1.000

Flysik 0 4.000 4.000

Udvalg i alt 1.681 12.000 8.000

Omkostninger i alt 901.552 901.100 930.000

RESULTAT 53.481 8.250 3.750

BUDGET
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