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Foreningsoplysninger 
 

 

Foreningen Dragekompagniet 

  

 c/o Heksens Børne- og Dukketeater 

 Hillerødgade 85 

 2200 København N 

 

 Telefon:  24 64 12 20  

 Hjemmeside: www.dragekompagniet.dk 

 E-mail:  post@dragekompagniet.dk 

  

 CVR-nr.  38 40 80 38 

 Hjemsted:  København 

 Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

 

 

Organisationsform Forening 

 

  

Sekretær  Dorte Hougaard Olsen 

 

 

Bestyrelse Janne Kjærsgaard, formand 

 Elisabeth Toft Rasmussen, næstformand  

 Henning Nabe-Nielsen 

 Brian Grønvald Hansen 

 Dorte Hougaard Olsen, sekretær 

 Mona Marie Rosenberg 

 Peter Jensen  

    

 

Revision Beierholm 
 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

 

 

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank 
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Ledelsens årsberetning 
 

 

Hovedaktivitet 

Formålet med Foreningen Dragekompagniet er at tilbyde og udvikle kulturelle og sociale aktivite-

ter for børn og unge, der befinder sig i udsatte sammenhænge. Disse kan fx omfatte børn af fy-

sisk/psykisk syge forældre, børn i belastede (f.eks. misbrugs-) miljøer og boligområder, børn an-

bragt udenfor hjemmet, børn i flygtninge- og andre krisecentre og børn af fængslede forældre. 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  

Årets resultat udgør i alt positivt 844 kr., som af ledelsen betragtes som værende tilfredsstillende.  

 

Dragekompagniet er i en god udvikling, også økonomisk. Vi har i regnskabsåret modtaget støtte 
fra fonde på 360.000 kr. til at gennemføre aktiviteter for børn. Vi har derfor kunne imødekomme 
alle vores samarbejdspartneres ønsker om besøg i 2019, og råder over hensatte midler for i alt 
202.121 kr. til at gennemføre aktiviteter for i 2020. Derudover har det været muligt for foreningen 
at udvikle nye aktiviteter og efteruddanne dragepasserne. 
 
Foreningen Dragekompagniet takker: Augustinus Fond, Foreningen Roskilde Festival, Nordea-
fonden, Jubilæumsfonden af 12/8 1973, Bornholms Brandforsikring, Konsul George Jorck og hustru 
Emma Jorck’s Fond, Poul Erik Bech Fonden, Axel Muusfeldts Fond, Lemwigh-Müller Fonden, 
Brdr. Larsens Legat og Lakcentret Bornholm for økonomisk støtte i 2019. 
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Ledelsespåtegning 

 

 

Bestyrelse og sekretær har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Foreningen Dragekompagni-

et. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregn-

skabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 

som beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

København, den 26. marts 2020 

 

 

Sekretær 

 

 

Dorte Hougaard Olsen    
 

  

 

 

  

 

 

Bestyrelse 

 

 

Janne Kjærsgaard 
formand 

 Elisabeth Toft Rasmussen 
næstformand   
 

 Henning Nabe-Nielsen 
   

 

 

Brian Grønvald Hansen 

 

 Dorte Hougaard Olsen    
sekretær   

 Mona Marie Rosenberg 

 
     
 

 

Peter Jensen      
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

 

Til bestyrelsen i Foreningen Dragekompagniet 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Dragekompagniet for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilpasninger. 

 

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

ver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de 

fornødne tilpasninger.  

                  

Grundlaget 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 nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 

Vi er uafhængige af foreningen 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 over-

ensstemmelse 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 ud-

arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna-

tiv 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 

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 reak-

tion 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 forår-

saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-

ning 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 ud-

trykke 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 udar-
bejdet, er rimelige. 

 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbe-
vis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bety-
delig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-
sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vo-
res konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
føre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under 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 tidsmæs-

sige 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 væsentlig inkonsistent med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-

formation. 

 

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 overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.   

  

 

 

Roskilde, den 26. marts 2020 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

Birgit Sode  

Statsaut. revisor  
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

Årsrapporten for Foreningen Dragekompagniet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for en klasse A-virksomhed. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne 

for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. Under henvisning til årsregn-

skabslovens § 11 anvendes resultatopgørelsesskemaerne ikke. Resultatopgørelsens poster er op-

stillet og posterne benævnt under hensyntagen til foreningens særlige art og aktivitet.       

 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

 

Generelt om indregning og måling 

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

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-

kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser, som beskrevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-

rapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Resultatopgørelsen 
 

Indtægter  

Indtægterne resultatføres i takt med, at aktiviteterne finder sted. 

 

Ud over bevillinger og tilskud består foreningens indtægter af kontingenter fra foreningens med-

lemmer samt medfinansiering fra besøgssteder.  

 

Skat 

Foreningen er skattepligtig af erhvervsmæssige indtægter i henhold til selskabsskattelovens § 1, 

stk. 1, nr. 6.  
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

Omkostninger generelt 

Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen.  

 

Omkostninger 

Omkostningerne omfatter generelle driftsomkostninger. 

  

Projektrelaterede omkostninger omfatter direkte omkostninger til de enkelte projekter. 

 

Balancen 
 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og ned-

skrivninger. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-

tider: 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   3 år 

 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i 

resultatopgørelsen. 

 

Tilgodehavender 

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

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 
Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortise-

ret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 
Overførte projektbevillinger (forudmodtagne indtægter) 

Overførte projektbevillinger, indregnet under passiver, omfatter igangværende projekter vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår. 

 

 



 

 

 
2019 2018

Note kr. t.kr.

Kontingenter, individuelle medlemmer 6.950 5
Kontingenter, institutioner 200 0

1 Fonde og legater 157.879 80
Medfinansiering besøgssteder 5.000 3

Omsætning i alt 170.029 88

2 Bestyrelsesomkostninger -777 -2
3 Administrationsomkostninger -17.499 -1
4 Aktiviteter for børn (projekter) -150.150 -77
5 Markedsføring -759 -4

Omkostninger i alt -169.185 -84

Årets resultat 844 4

Resultatdisponering
Årets resultat 844

8 Disponibel kapital primo 47.238

Disponeret i alt 48.082

Forslag til resultatdisponering:
8 Disponibel kapital ultimo 48.082

Disponeret 48.082

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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 Aktiver
2019 2018

Note kr. t.kr.
Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.180 0

6 Materielle anlægsaktiver i alt 17.180 0

Anlægsaktiver i alt 17.180 0

Omsætningsaktiver

Debitorer 11.000 0

Tilgodehavender i alt 11.000 0

7 Likvide beholdninger 237.534 47

Omsætningsaktiver i alt 248.534 47

Aktiver i alt 265.714 47

Passiver

Egenkapital

8 Disponibel kapital 48.082 47

Egenkapital i alt 48.082 47

Gældsforpligtelser

Forudbetalte private støttemidler 202.121 0
9 Anden kortfristet gæld 15.511 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 217.632 0

Gældsforpligtelser i alt 217.632 0

Passiver i alt 265.714 47

Balance 31. december
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2019 2018

kr. t.kr.
1. Fonde og legater

Augustinus Fonden 25.000
Jork's Fond 30.000
Jubilæumsfonden af 12/8 1973 10.000
Lemvigh-Müller Fonden 25.000
Axel Muusfeldts Fond 50.000
Foreningen Roskilde Festival 130.000
Den Bornholmske Drage 65.000
Poul Erik Bech Fonden 25.000
Bevillinger overført til 2020 -202.121

157.879 80

2. Bestyrelsesomkostninger
Bestyrelsesmøder og generalforsamling 777 2

777 2

3. Administrationsomkostninger
Forsikringer 463 1
Revision 15.000 0
Porto og gebyrer 698 0
Vægtafgift mv. 1.122 0
Øvrige administrationsomkostninger 216 0

17.499 1

4. Aktiviteter for børn (projekter)
Augustinus Fonden 24.957
Jubilæumsfonden af 12/8 1973 9.871
Lemvigh-Müller Fonden 24.701
Foreningen Roskilde Festival 74.885
Ole Kirk Fond 15.736

150.150 77

5. Markedsføring
Web / medier 759 1
PR 0 3

759 4

Noter
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2019 2018

kr. t.kr.
6. Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
(Den Bornholmske Drage):
Tilgang 17.180 0

Kostpris ultimo 17.180 0

Årets afskrivninger 0 0

Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 17.180 0

7. Likvide beholdninger
Arbejdernes Landsbank A/S, konto 5301 0266 594 237.534 47

237.534 47

8. Disponibel kapital
Saldo 1. januar 2019 47.238 43
Overført til disponibelt resultat, primo -47.238 -43
Overført fra disponibelt resultat, ultimo 48.082 47

48.082 47

9. Anden kortfristet gæld
Skyldig revision 15.000 0
Øvrige omkostningskreditorer 511 0

15.511 0

Noter
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