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Foreningsoplysninger 
          

Forening 
NOCA (Network of Corporate Academies) 

Fiolstræde 44 

1171 København K 

CVR.nr. 27 36 46 83 

Hjemstedskommune: København 

Telefon: 33 13 18 00 

Hjemmeside www.noca.dk 

E-mail noca@noca.dk 

  

Bestyrelse 
Henrik Ryberg 

Anne Lindholm Behnk 

Pia Bramming 

Mads Junget Madsen 

Marianne Therkelsen 

Pia Irene Andreasen 

Louise Sylvest 

Alice Larsen 

  

Direktion 
Ulrik Schultz Brix 

  

Revisor 
Consens Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab         
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Ledelsens erklæring 
  
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2020 for NOCA 
(Network of Corporate Academies). 
  

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020. 
  

  

København K, den 17. februar 2021 

  

Direktion         

          

          

Ulrik Schultz Brix   

          

          

          

          

Bestyrelse         

          

          

          

Henrik Ryberg Anne Lindholm Behnk 

          

          

          

Pia Bramming Mads Junget Madsen 

          

          

          

Marianne Therkelsen Pia Irene Andreasen 

          

          

          

Louise Sylvest Alice Larsen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
  

Til medlemmerne i NOCA (Network of Corporate Academies) 

 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for NOCA (Network of Corporate Academies) for 2020, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter for-
eningens vedtægter og god regnskabsskik. 
  
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at Årsregnskabetl giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  samt af resultatet af foreningens aktiviteter 
for regnskabsåret 2020 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 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 (IES-
BA'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 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. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, 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 yderli-
gere 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 be-
slutninger, 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: 
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* 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
  
* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 op-
lysninger 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
  
* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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. 
  

Ejby, den 17. februar 2021 

  

Consens 

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 

CVR.nr. 39 75 14 45 

  

Henrik Pedersen 

Statsautoriseret revisor 

mne25198 
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Anvendt regnskabspraksis 
  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 

  

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. 

  

Rapporteringsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

  

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-
leringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtje-
ning, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge 
af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen 
og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.  
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

  

Resultatopgørelsen 
  

Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyrer 

Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen når medlemskabet vedrørende regnskabsperio-
den er konstateret. Kontingentindtægterne indregnes i den periode, indtægterne vedrører. 

  

Modtagne deltagerbidrag 

Deltagerbidrag omfatter bidrag for deltagelse i arrangementer arrangeret af NOCA og indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med betaling. 
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Arrangementer og medlemsservice 

Arrangementer og medlemsservice omfatter omkostninger til afvikling af arrangementer, herunder 
løn- og personaleomkostninger, samt omkostninger til informationsmateriale mv. til medlemmerne. 
 
I årsregnskabet er indregnet 70% af løn- og personaleomkostninger under denne post.  

  

Sekretariatsomkostninger 

Sekretariatsomkostninger omfatter omkostninger til sekretariatets daglige drift, herunder løn- og 
personaleomkostninger samt kontorinventar, småanskaffelser mv. 
 
I årsregnskabet er indregnet 30% af løn- og personaleomkostninger under denne post.  

  

Finansielle indtægter 

Finansielle indtægter omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer. 

  

Finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kurstab ved-
rørende værdipapirer. 

  

Balancen 

  

Periodeafgrænsningsposter  

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, redu-
ceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i de efterfølgende regnskabsår. 

  

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020 

    
sdfsdfsdfsdf 
sdfsdfsd   

sdfsdfsdfsdf 
sdfsdfsd 

    2020    2019  

  sdfsdf       

Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyrer   2.265.332    2.415.113  

Modtagne deltagerbidrag   0    448.200  

Bruttoresultat   2.265.332    2.863.313  

          

Arrangementer og medlemsservice   -1.419.495    -1.878.786  

Sekretariatsomkostninger   -794.226    -1.001.904  

Resultat før finansielle poster   51.611    -17.377  

          

Finansielle indtægter   199    108.492  

Finansielle omkostninger   -90.807    -320  

Resultat   -38.997    90.795  

          

Resultatdisponering         

Overført af årets resultat    -38.997    90.795  

    -38.997    90.795  
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Aktiver         
    31/12 2020   31/12 2019 

  sdfsdf       

Værdipapirer   0    1.664.849  

Finansielle anlægsaktiver   0    1.664.849  

          

Anlægsaktiver i alt   0    1.664.849  

          

Tilgodehavende hos medlemmer   232.500    228.750  

Andre tilgodehavender   100    0  

Tilgodehavende moms   22.896    58.029  

Periodeafgrænsningsposter    0    19.530  

Tilgodehavender   255.496    306.309  

          

Likvide beholdninger   2.317.105    430.179  

          

Omsætningsaktiver i alt   2.572.601    736.488  

          

Aktiver i alt   2.572.601    2.401.337  
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Passiver         
    31/12 2020   31/12 2019 

  sdfsdf       

Egenkapital         

Foreningskapital   637.856    637.856  

Resultat tidligere år   1.204.347    1.113.553  

Overført af årets resultat    -38.997    90.795  

Egenkapital   1.803.206    1.842.204  

          

Bankgæld   28.806    63.423  

Leverandører af varer og tjenesteydelser   63.438    87.935  

Skyldige lønposter   233.203    53.061  

Feriepengeforpligtelse   205.448    180.298  

Skyldige omkostninger mv.   20.000    30.516  

Periodeafgrænsningsposter   218.500    143.900  

Kortfristede gældsforpligtelser i alt   769.395    559.133  

Finansielle gældsforpligtelser         

Gæld i alt   769.395    559.133  

          

Passiver i alt   2.572.601    2.401.337  

          

Eventualforpligtelser 1)       

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 2)       
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Noter         
          

1) Eventualforpligtelser         

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen. 

          

          

2) Sikkerhedsstillelser og pantsætninger         

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen. 
 


