
 
 

 

Praktiserende Tandlægers Organisation  
Amaliegade 17 

1256 København K 

 

CVR-nr. 29 46 09 14 

 

 

Intern årsrapport for  

1. juli 2019 - 30. juni 2020  
(Selskabets 9. regnskabsår) 

 

 

 

 

 

 



Ledelsespåtegning 

 
 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Praktiserende 

Tandlægers Organisation  

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. 

Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter 

vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

 

København K, den 29. september 2020 

 

 

Bestyrelse: 

 

 

 

Erik Frauvne   Palle Christiansen  Allan Bo Svendsen 

 

 

 

Arno Poulsen   Allan Thestesen  Jens Krogsgaard  

 

 

 

 



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 
 

 

Til kapitalejerne i Praktiserende Tandlægers Organisation  

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Praktiserende Tandlægers Organisation for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. 

juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 

udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 selskabet i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 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 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 selskabets 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 selskabet, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

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 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. 
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• 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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. 

 

Aarhus, den 29. september 2020 

Aros statsautoriserede revisorer I/S 

CVR-nr. 29690065 

 

 

 

 

Kai Møller 

statsautoriseret revisor 

MNE10547



Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 

 
  Note  2019/20  2018/19 

    DKK  DKK 
 

 

 
 

Nettoomsætning    5.096.004  4.818.667 

Vareforbrug    568.422  471.528 

Andre driftsindtægter    28.771  0 

Dækningsbidrag    4.556.353  4.347.139 

Gager og personaleomkostninger    2.835.572  2.685.994 

Salgsfremmende omkostninger    27.601  58.654 

Lokaleomkostninger    125.468  121.031 

Andre eksterne omkostninger    1.310.165  1.405.755 

Resultat før finansielle poster    257.546  75.706 

Finansielle indtægter    3  1.162 

Finansielle omkostninger    25.338  21.750 

Resultat før skat    232.211  55.117 

Skat af årets resultat    10.252  0 

Årets resultat    221.959  55.117 

       

       

       

Resultatdisponering       

Årets resultat    221.959  55.117 

Overført fra tidligere år    4.416.987  4.361.870 

Til disposition    4.638.945  4.416.987 

       

Forslag til resultatdisponering       

Overført til næste år    4.638.945  4.416.987 

I alt    4.638.945  4.416.987 



Balance 30. juni 

 
  Note  2019/20  2018/19 

    DKK  DKK 
 

 

 

Aktiver       
       

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    122.833  98.850 

Andre tilgodehavender    16.000  0 

Tilgodehavende selskabsskat    9.748  10.052 

Periodeafgrænsningsposter    17.075  40.679 

Tilgodehavender i alt    165.657  149.581 

       

Likvide beholdninger    5.672.228  5.042.338 

Likvide beholdninger i alt    5.672.228  5.042.338 

       

Omsætningsaktiver i alt    5.837.884  5.191.919 

       

Aktiver i alt    5.837.884  5.191.919 



 
 

 

 

Passiver       
       

Overført resultat    4.638.945  4.416.987 

Egenkapital i alt    4.638.945  4.416.987 

       

Andre hensatte forpligtelser    250.000  250.000 

Hensatte forpligtelser i alt    250.000  250.000 

       

Anden gæld    224.000  0 

Langfristede gældsforpligtelser i alt    224.000  0 

       

Selskabsskat    0  0 

Anden gæld    724.939  524.932 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt    724.939  524.932 

       

Gældsforpligtelser i alt    948.939  524.932 

       

Passiver i alt    5.837.884  5.191.919 

       

       

       
 


