
- Valg af   
revisor 



Billedfelt her 

 

• § 20, stk. 2: Regnskaberne revideres af 2 revisorer, hvoraf 
den ene skal være statsautoriseret revisor i et 
statsautoriseret revisionsfirma, den anden medlem af 
foreningen. Revisorerne må ikke være medlemmer af 
hovedbestyrelsen. 

 

• §20, stk. 3: Revisorerne vælges af kongressen for en 3-årig 
periode  
 

Vedtægterne om valg af 
revisorer 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 



Billedfelt her 

 

• Statsautoriseret revisionsfirma PwC 

Statsautoriseret revisor Brian Petersen 

Statsautoriseret revisor Jens Olsson 

 

• Intern revisor  

Mogens Brun Heefelt 

Valg af revisorer for 2017-2019 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 



- Overordnet 
økonomisk 
ramme 
2017-2019 



Billedfelt her 

 

• Hovedbestyrelsen godkender foreningens regnskab og 
budget 

 

• Kongressen har beslutningskompetence  i forhold til den 
overordnede økonomiske ramme 
 

 

Roller i forhold til økonomi 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 



Billedfelt her 

 

 

 

DM’s økonomi - hovedtal 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 

DM’s Drift 
• Regnskab 2015 => -11 mio. kr. 
• Forventet regnskab 2016 => 11 mio. kr. 
• Budget 2017 => 1 mio. kr. 

DM’s Reservefond 
• Regnskab 2015 => 8 mio. kr. 
• Forventet regnskab 2016 => 4 mio. kr. 
• Budget 2017 => 11 mio. kr. 

DM’s Sikringsfond 
• Regnskab 2015 => 0 mio. kr. 
• Forventet regnskab 2016 => 0 mio. kr. 
• Budget 2017 => 0 mio. kr. 



Billedfelt her 

 

• DM’s drift har kontingentindtægter på 136 mio. kr. 

 

• Store fluktuationer i ind- og udmeldelser => en vis 
usikkerhed i forhold til udviklingen i indtægterne 
 

 

Kontingentindtægter 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 



 

8 

Scenarier for kontingentudviklingen 



 

9 

 

 

 

DM’s drift egenkapital 



Billedfelt her 

 

• Reservefondens egenkapital er et konfliktberedskab, men 
danner også baggrund for DM’s kreditværdighed 

 

• DM fortsætter med at opbygge egenkapitalen i henhold til 
aftale i AC-regi 
 

 

 

DM’s økonomi - Reservefonden 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 



 

11 

Reservefondens egenkapital 



Billedfelt her 

 
 

1. DM’s drifts egenkapital skal i årene 2017-2019 minimum 
være på 15 mio. kr. 

 

2. Der sker en fortsat opbygning af Reservefondens 
egenkapital 

 

 

 

 

Vedtagelse af den overordnede 
økonomiske ramme for 2017-2019 

DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ 
ET BILLEDE 
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