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Foreningssoplysninger

Foreningen Translatørforeningen
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Revision Egon Pedersen Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Bestyrelsespåtegning

København, den 19. maj 2022

Bestyrelsen  

Mette Davies Ditte Andersen Lise Lisby Kruse
Formand Næstformand Kasserer

Erik Thau-Knudsen Laurence Cadier Michael Tettinek

Lone Myltoft

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultat af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. janaur - 31. december 2021.

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2021 for Translatørforeningen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af Translatørforeningen

 

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.

Konklusion

Det er vor 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 regnskabsåret 1.
januar 2020 - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægter. 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der givet et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vi har revideret årsregnskabet for Translatørforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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

 
*

*

*

*

*

Vi kommunikerer med den øverste bestyrelse 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.

Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

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 bestyrelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er
rimelige.

Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 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
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.

Værløse den 19. maj 2022

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Mads Jensen

MNE29368

Statsautoriseret revisor

EGON PEDERSEN REVISION

CVR-nr. 88248228

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
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Bestyrelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

 Usikkerhed ved indregning eller måling

Usædvanlige forhold

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

      

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et
resultat på kr. -324.954, og foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr.
521.827, og en egenkapital på kr. 394.097.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet nogle betydningsfulde hændelser.

Translatørforeningen er en landsdækkende organisation for translatører og tolke, der blev stiftet den
20. marts 1910. Foreningens formål var og er at varetage professionens faglige interesser og at værne
om den høje kvalitet hos sine medlemmer og for tolke- og oversætterbranchen generelt samt
medvirke til at sikre en høj faglig og etisk standard. Siden 1910 har den fornemmeste opgave for
medlemmer af Translatørforeningen været at udføre oversættelsesopgaver af enhver art, blandt andet
oversættelse af tekster inden for jura, teknik og økonomi. Endvidere udføres opgaver i forbindelse
med blandt andet lokalisering, tekstning, sprogrevision, kvalitetssikring og korrekturlæsning.
Translatørforeningens medlemmer påtager sig desuden tolkeopgaver for erhvervsliv, domstole og
politi. Ud over den faglige og sproglige viden, som er en forudsætning for en god tolkning, er
medlemmerne også fortrolige med de etiske og kulturelle forhold, som er relevante i en
tolkesituation. Fælles for foreningens medlemmer er, at alle har en translatøreksamen eller en
kandidateksamen i erhvervssproglig oversættelse og tolkning mellem dansk og et fremmedsprog.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen
Opstillingsform

Indtægter
Opkrævede medlemsbidrag og bidrag til kollektiv forsikring fra foreningens medlemmer samt andre
indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen.

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
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med
foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer 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
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i
resultatopgørelsen.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt
anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis er
uændret i forhold til sidste år.

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. 

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 kostpris og
det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
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Omkostninger

Finansielle poster

Balance
Tilgodehavender

Værdipapirer og kapitalandele

Egenkapital

Gældsforpligtelser

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til
dagsværdi (børskursen) på balancedagen.

Under egenkapitalen indregnes overført resultat.

Finansielle gældsforpligtelser indregnes første gang til kostpris og efterfølgende til amortiseret
kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Øvrige gældsforpligtelser måles til
nettorealisationsværdi.

Omkostninger omfatter kollektiv forsikringstegning for foreningens medlemmer samt omkostninger
til drift af foreningen i regnskabsåret, herunder afholdte medlemsmøder, administrationsom-
kostninger mv.

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

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller lavere nettorealisationsværdi, hvilket

her svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til

tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Note 2020
Indtægter

617.103     623.513     
1 173.544     175.224     
2 58.400       11.100       

1.200         5.000         

850.247     814.837     

Omkostninger:
44.980       40.000       

1 98.570       95.315       
2 25.304       17.407       
3 2.725         9.440         
4 222.071     9.417         
5 56.736       45.761       
6 35.707       16.784       
7 48.086       0               

5.373         0               
8 0               0               
9 634.513     587.871     

1.174.064  821.995     

(323.817)   (7.158)       

10 424            698            
11 (1.561)       (4.754)       

(324.954)   (11.214)     

Forslag til resultatdisponering
(324.954)   (11.214)     

(324.954)   (11.214)     

GDPR kursus.........................................................
Administrationsomkostninger................................

Optagelseprøve......................................................

Husleje...................................................................

Tolkeudvalg...........................................................
Øvrige udvalg og konferencer................................
Bestyrelsesmøder...................................................
Generalforsamlinger..............................................
Medlemsmøder......................................................
Optagelsesprøve.....................................................

Disponeret i alt.....................................................

Resultat før finansielle poster.............................

Omkostninger i alt...............................................

Finansielle indtægter..............................................
Finansielle omkostninger.......................................

Årets resultat........................................................

Overført til overført resultat under egenkapitalen..

Resultatopgørelse for 1/1 - 31/12

Kursusomkostninger..............................................
Forsikringer............................................................

Indtægter i alt.......................................................

Kontingenter..........................................................
Forsikringer............................................................
Kursusindtægter.....................................................

2021
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Aktiver:
0                32.436       

53.347       0                

53.347       32.436       

12 9.499         13.874       

13 458.981     832.755     

468.480     846.629     

521.827     879.065     

Passiver:
394.097     719.051     

14 394.097     719.051     

26.911       0                
15 84.980       40.000       
16 15.839       120.014     

127.730     160.014     

127.730     160.014     

521.827     879.065     

17 Oplysninger om medlemstal

Passiver i alt........................................................................

Andre værdipapirer og kapitalandele..............................

Likvide beholdninger.........................................................

Omsætningsaktiver i alt.....................................................

Aktiver i alt..........................................................................

Egenkapital.........................................................................

Kortfristede gældsforpligtelser i alt..................................

Gældsforpligtelser i alt.......................................................

Forudbetalte kontingentindtægter.........................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser..............................
Anden gæld...........................................................................

Balance pr. 31. december
2020

Overført af årets resultat.......................................................

Tilgodehavender.................................................................

2021

Tilgodehavende kontingenter...............................................
Moms tilgodehavende...........................................................
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2021 2020
1 Forsikring

173.544       175.224       
(98.570)       (95.315)       
74.974         79.909         

2 Kursus
58.400         11.100         

Kursusomkostninger:
(23.000)       (16.836)       
(2.304)         (571)            

(25.304)       (17.407)       

33.096         (6.307)         

3 Tolkeudvalg
1.054           8.057           
1.671           1.383           
2.725           9.440           

4 Øvrige udvalg og konferencer
453              5.067           
193              185              

216.741       0                  
4.684           4.165           

222.071       9.417           

5 Bestyrelsesmøder
742              2.688           

50.882         38.171         
5.112           4.903           

56.736         45.761         

Transport og hotel..........................................................................

Forsikringsindtægter fra medlemmer............................................

Transport og hotel..........................................................................
Bespisning.....................................................................................

Møder.............................................................................................

Bespisning.....................................................................................
Medlemskonference.......................................................................
Eulita..............................................................................................

Forsikringsomkostninger Kommunikation og Sprog....................
Resultat vedrørende forsikring..................................................

Noter

Foredragsholdere...........................................................................

Transport og hotel..........................................................................

Bespisning.....................................................................................

Resultat vedrørende kursusaktiviteter......................................

Bespisning.....................................................................................

Kursusindtægter.............................................................................
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2021 2020
6 Generalforsamlinger

6.800           0                  
11.085         11.210         
17.822         5.575           
35.707         16.784         

7 Medlemsmøder
Århus:

1.104           0                  
-              0                  

13.749         0                  
14.853         0                  

København:
0                  0                  

33.233         0                  
33.233         0                  

48.086         0                  

8 GDPR kursus
0                  0                  
0                  0                  
0                  0                  
0                  0                  

9 Administrationsomkostninger
23.721         27.680         
28.050         24.196         
10.032         8.929           

379.444       341.630       
-              43.531         

20.668         -              
0                  14.960         

1.000           3.748           
5.753           6.292           

11.431         14.143         
7.283           9.301           
4.956           5.405           

12.500         12.500         
36.910         39.033         

9.568           10.667         
4.995           5.092           

73.159         15.000         
5.044           5.764           

634.513       587.871       

Transport og hotel........................................................................

Udgifter til medlemsmøder i alt................................................

Vin og gaver.............................................................

Bespisning....................................................................................

Transport......................................................................................

Kontorartikler og tryksager.......................................
Sekretariatassistance.................................................

Tab debitorer.............................................................

Navneskilte, nye medlemmer....................................

Øvrige udgifter.............................................................................
Bespisning....................................................................................

Feriepenge, Kommunikation og Sprog.....................

Honorar/kurser bestyrelse.........................................

Indretning af kontor..................................................

Noter

Bespisning....................................................................................

Transport og hotel........................................................................
Bespisning....................................................................................

Transport......................................................................................
Hotel.............................................................................................

Møder...........................................................................................

Kontingenter, Eulita og Dansk Erhverv....................

Markedsføring af forening........................................
Nets gebyrer..............................................................

Telefon og internet....................................................
Abonnementer..........................................................
Udvikling/drift af hjemmeside..................................
Porto og gebyrer.......................................................
Revision af årsregnskab............................................
Konsulentarbejde......................................................

Forsikring..................................................................
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2021 2020
10 Finansielle indtægter

424              698              

424              698              

11 Finansielle omkostninger
1.241           25                

0                  3.837           
320              893              

1.561           4.754           

12 Andre værdipapirer
2.727           4.915           
6.772           8.959           

9.499           13.874         

13 Likvide beholdninger
7.516           26.044         

47.666         401.672       
403.799       405.040       

458.981       832.755       

14 Egenkapital
719.051       730.265       

(324.954)     (11.214)       

394.097       719.051       

Danske Bank, ErhvervsGiro, kontonr. 8001944............................
Danske Bank, ErhvervsGiro, kontonr. 60053103..........................

Egenkapital primo..........................................................................
Årets resultat..................................................................................

Lån & Spar Bank, Foreningskonto, kontonr. 1070074252............

Noter

Renteindtægter, værdipapirer........................................................

4%, Realkredit Danmark 27S.S.OA 2041.....................................

Renteomkostninger, bank..............................................................

Kursreguleringer, værdipapirer......................................................

4%, Realkredit Danmark 23D S 2035...........................................

Renteomkostninger, skat...............................................................
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2021 2020
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

44.980         0                  
40.000         40.000         

84.980         40.000         

16 Anden gæld
2.717           12.734         

13.122         -              
-              107.281       

15.839         120.014       

17 Oplysninger om medlemstal Kategori 31-12-2021 31-12-2020
1 138              138              
1b 2                  2                  
2 24                25                
3 3                  5                  
4 14                13                
5 1                  1                  

182              184              

Skyldig moms................................................................................

Selvstændigt praktiserende translatører....................

Dobbeltmedlemsskab................................................

Informationsmedlem, lønmodtager...........................
Senior/passiv.............................................................

Selvstændigt praktiserende translatører, nyudd........

Noter

Revisor...........................................................................................
Kommunikation & Sprog..............................................................

Informationsmedlem, studerende..............................

Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP..............................................
Skyldig bespisning Århus..............................................................


