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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for Vild
med ORD.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 08-06-2021

Bestyrelse

Marianne Henriksen
Formand

Michelle Lyngsdal
Næstformand

Anne Mette Brandt
Medlem

Søren Fanø
Medlem

Rikke Juhl
Medlem

Helle Hedevang
Medlem

Rita Madsen
Kasserer
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Vild med ORD
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vild med ORD for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31-12-2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 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 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 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 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 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 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.
* 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 ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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* 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 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.
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.
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 væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 08-06-2021
TJEK Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36563877

Jan Taylor Hansen
Registreret revisor
mne18217
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Foreningsoplysninger
Foreningen

E-mail
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Vild med ORD
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
post@vildmedord.dk
31985994
01-12-2008
01-01-2020 - 31-12-2020

Bestyrelse

Marianne Henriksen
Michelle Lyngsdal
Anne Mette Brandt
Søren Fanø
Rikke Juhl
Helle Hedevang
Rita Madsen

Revisor

TJEK Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionsaktieselskab
Trigevej 20
8382 Hinnerup
36563877

CVR-nr.
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter er at planlægge og gennemføre en række litterære arrangementer herunder en
årlig litteraturfestival i Aarhus.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været
enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i
ledelsesberetningen.
Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en
række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser.
Foreningen er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.
Hvis udbruddet af COVID-19 virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme
op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan
foreningen også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede igangsat flere økonomiske støttetiltag, og
må forventes at gennemføres yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde
konsekvenserne af restriktionerne.
Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket årets aktiviteter og
økonomiske udvikling.
Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Konsekvenserne af COVID-19 har i 2020/2021 haft væsentlig indflydelse på det danske samfund. De økonomiske
konsekvenser kendes endnu ikke, men kan påvirke foreningens omsætning negativt i 2021. Forholdet forrykker
ikke vurderingerne i årsrapporten for 2020.
Forventninger til fremtiden
Det forventes, at foreningens resultat vil være påvirket af Covid-19 pandemien, og at det kommende års
omsætning vil være påvirket heraf.
Væsentlige ændringer i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold
Ingen væsentlige ændringer i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Vild med ORD for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C..
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes
eksklusive moms, afgifter. Nettoomsætningen udgør tilskud, standleje og entreindtægter ved arrangementer.
Vareforbrug
Vareforbrug udgør omkostninger i forbindelse med afvikling af arrangementer, herunder honorarer til
foredragsholdere mv. ved foreningens arrangementer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration m.v.
Finansielle omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgræsningsposter vedrører uudnyttet tilskud i forbindelse med aktiviteter i det efterfølgende regnskabsår.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Resultatopgørelse

Note
Nettoomsætning
Vareforbrug
Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger
Bruttoresultat

1
2
3
4

Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Resultatdisponering
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2020
kr.

2019
kr.

186.831
-99.603
-23.997
-35.426
27.805

227.055
-172.205
-47.574
-32.979
-25.702

0
27.805

-200
-25.902

27.805
27.805

-25.902
-25.902

Vild med ORD

Balance 31. december 2020

Note

2020
kr.

2019
kr.

Aktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender

5

75.000
75.000

10.000
10.000

Likvide beholdninger

6

135.232

54.955

Omsætningsaktiver

210.232

64.955

Aktiver

210.232

64.955
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Balance 31. december 2020

2020
kr.

2019
kr.

7

81.692
81.692

53.887
53.887

8

9.800

9.800

9
10

3.740
115.000
128.540

1.268
0
11.068

Gældsforpligtelser

128.540

11.068

Passiver

210.232

64.955

Note
Passiver
Overført resultat
Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag
til social sikring
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

11
12
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Noter
2020

2019

67.500
6.000
70.000
39.091
4.240
186.831

100.000
0
85.000
39.495
2.560
227.055

75.800
23.803
99.603

142.500
29.705
172.205

9.680
9.281
5.037
23.998

13.944
30.552
3.078
47.574

10.739
6.259
12.700
3.062
431
2.235
35.426

9.783
6.071
13.200
3.850
75
0
32.979

75.000
75.000

10.000
10.000

135.232
135.232

54.955
54.955

1. Nettoomsætning
Århus kommune, kulturarr. pulje
Tilskud sponsorer
Tilskud danske fonde
Indtægter entre, stande, forlag
Øvrige indtægter -stande, annoncer

2. Vareforbrug
Forfatterhonorar
Køb, indretning, forplejn. arrangementer

3. Salgsomkostninger
Forfatter - rejse + ophold
Markedsføring
Medlemsmøder, events i festuge

4. Administrationsomkostninger
Administration
Forsikring
Revision
Bogholder
Bankgebyr
Edb-udgifter / software

5. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende tilskud

6. Likvide beholdninger
Middelfart Sparekasse, 3222371.774

7. Egenkapital
2020
53.887
27.805
81.692

Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital
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Noter
2020

2019

2020
9.800
9.800

2019
9.800
9.800

3.740
3.740

1.268
1.268

115.000
115.000

0
0

8. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Revisor honorar

9. Anden gæld
Skyldig moms og afgifter

10. Periodeafgrænsningsposter
Uudnyttet tilskud

11. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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