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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 for KONVENTUM A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejeren i KONVENTUM A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for KONVENTUM A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter 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 selskabet 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 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 selskabets 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 selskabet, 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 selskabets 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 selskabets
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 selskabet 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.

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.
København, den 14. maj 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Peter Rasborg
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne16537
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Vi kommunikerer med ledelsen 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.
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HOVED- OG NØGLETAL
2018
tkr.

2017
tkr.

2016
tkr.

2015
tkr.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
..........................................................................................................................................................................
83.870
76.105
75.874
74.734
Bruttoresultat
..........................................................................................................................................................................
31.042
31.590
30.780
30.024
Driftsresultat
..........................................................................................................................................................................
495
3.105
1.868
1.867
Finansielle
..........................................................................................................................................................................
poster, netto
6
54
-68
-110
Årets
..........................................................................................................................................................................
resultat før skat
501
3.159
1.800
1.757
Årets
..........................................................................................................................................................................
resultat
392
2.259
1.400
1.316

Balance
Balancesum
..........................................................................................................................................................................
12.243
10.792
8.683
9.275
Egenkapital
..........................................................................................................................................................................
5.127
4.734
2.475
1.075
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Gennemsnitligt
..............................................................................................................................................
antal fuldtidsansatte
71
65
70
71

Nøgletal
Overskudsgrad
..........................................................................................................................................................................
0,6
4,1
2,5
2,5

Soliditetsgrad
..........................................................................................................................................................................
41,9
43,9
28,5
11,6

Egenkapitalforrentning
..........................................................................................................................................................................
7,9
62,7
78,9
242,4

Indeks
..............................................................................................................................................
for nettoomsætning
112
102
102
100

Nettoomsætning
..............................................................................................................................................
pr. medarbejder
1.181
1.171
1.084
1.053
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Overskudsgrad:

Driftsresultat x 100
Nettoomsætning

Soliditetsgrad:

Egenkapital ekskl. minortiteter x 100
Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning:

Resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Nettoomsætning pr. medarbejder i tkr.:

Nettoomsætning i tkr.
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

Nøgletallene følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger.
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er på kommerciel basis at udvikle og gennemføre undervisnings- og kursusaktiviteter
for voksne, herunder for fagbevægelsens medlemmer, tillidsvalgte og ansatte, at drive virksomhed med
konferencer, kurser og mødeaktiviteter og at drive virksomhed med andre relevante aktiviteter i
forhold til interesserede kundegrupper.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat - overskud 392 tkr. - er mindre tilfredsstillende.
Der blev realiseret en fremgang i belægningen på 7,4 procent i forhold til 2017. Der er samtidig
realiseret en omsætningsfremgang på 10,2 procent. Fremgangen skyldes først og fremmest
overtagelsen af driften af Højstrupgård med virkning fra 1. januar 2018.

Fokus på nødvendigheden af fortsat omkostningstilbageholdenhed blev fastholdt, men omkostningerne
ved tilkomsten af Højstrupgård har medvirket til, at årets driftsresultat blev forringet med 2,6 mio. kr.
trods en omsætningsstigning på 7,8 mio. kr.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Med virkning fra 1. januar 2019 er FTF's tidligere kursusaktiviteter omfattet af selskabets
driftsaktiviteter. Salget for indeværende år har ikke levet op til forventningerne, hvorfor ledelsen
iværksatte en række besparelsestiltag for at udligne effekten heraf. Herudover er der ikke efter
regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
Forventninger til fremtiden
Med inkluderingen af FTF's kursusaktiviteter vil der den kommende periode blive realiseret en forøget
omsætning. Det er dog forventningen, at dette først på lidt længere sigt også vil give sig udslag i et
forbedret driftsresultat.
Læs mere om Konventums bestyrelsesmedlemmer
www.konventum.dk/da/bestyrelse.

og

direktion

på

selskabet

hjemmeside:
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I 2018 har fagbevægelsens efterspørgsel efter Konventums produkter stort set været uændret i forhold
til året før.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2018
kr.

2017
tkr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
83.870.484
76.105

Vareforbrug
..............................................................................................................................................
-13.373.700
-11.568
Andre
..............................................................................................................................................
eksterne omkostninger
-39.455.200
-32.947

BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
31.041.584
31.590

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-30.546.691
-28.485

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
494.893
3.105
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Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
2
24.351
66
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
3
-17.896
-12

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
501.348
3.159

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
4
-109.345
-900

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
392.003
2.259
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
392.003
2.259

I..............................................................................................................................................
ALT
392.003
2.259
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2018
kr.

2017
tkr.

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
5.066.666
0
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
5.066.666
0

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
5.066.666
0

Råvarer
..............................................................................................................................................
og hjælpematerialer
388.015
317
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
388.015
317
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Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg
4.081.228
2.798
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
0
5.144
Udskudt
..............................................................................................................................................
skatteaktiv
6
1.924.091
2.033
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
372.826
242
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
120.668
1
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
6.498.813
10.218

Likvider
..............................................................................................................................................
289.850
257

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
7.176.678
10.792

AKTIVER
..............................................................................................................................................
12.243.344
10.792
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
501.000
501
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
4.625.598
4.233

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
7
5.126.598
4.734

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
32.302
254
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
543.787
778
Gæld
..............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
2.409.156
0
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
3.326.538
4.101
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
804.963
925
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7.116.746
6.058

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
7.116.746
6.058

PASSIVER
..............................................................................................................................................
12.243.344
10.792
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Koncernregnskab
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11

NOTER
2018
kr.

2017
tkr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
71 (2017: 65)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
29.569.100
27.413
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
370.088
382
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
607.503
690
30.546.691

28.485

24.351

66
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Finansielle indtægter
2
Renteindtægter
..............................................................................................................................................
fra tilknyttede virksomheder
24.100
66
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
251
0

Finansielle omkostninger
3
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
17.896
12
17.896

12

Skat af årets resultat
4
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
109.345
900
109.345

900

Finansielle anlægsaktiver

5
Lejedepositum

Tilgang
..............................................................................................................................................
5.066.666
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2018
5.066.666

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2018
5.066.666

12

NOTER
Note
Udskudt skatteaktiv
Hensættelse til udskudt skat vedrører ikke udnyttet skattemæssigt underskud.
Beløbet specificeres således:

Regnskabsmæssig
værdi

Skattemæssig
værdi

6

Midlertidig
forskel

Ikke
..............................................................................................................................................
udnyttet skattemæssigt underskud
8.745.868
0
8.745.868
8.745.868
0
8.745.868

2018
kr.

2017
tkr.
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Udskudt
..............................................................................................................................................
skatteaktiv
1.924.091

Udskudt
..............................................................................................................................................
skatteaktiv 1. januar
2.033.436
2.933
Årets
..............................................................................................................................................
udskudte skat i resultatopgørelsen
-109.345
-900

Udskudt
..............................................................................................................................................
skatteaktiv 31. december
1.924.091
2.033

Egenkapital

7
Selskabskapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2018
501.000 4.233.595 4.734.595
Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
392.003
392.003

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2018
501.000 4.625.598 5.126.598
Eventualposter mv.
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Eventualforpligtelser
Der er til Arbejdernes Landsbank stillet selvskyldnerkaution over for "Fonden LO-skolen,
Helsingør"
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Fonden LO-skolen Helsingør, Gl. Hellebækvej 70A,
3000 Helsingør, CVR-nummer 19 76 53 18
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for KONVENTUM A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs- Regnskab
true
lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
true
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv
moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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