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Vedtagelse af:

Grundkapitalens størrelse

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen:
•

Fastholder Grundkapitalen på det nuværende niveau på 16 mio. kr.

Som et led i behandlingen af årsregnskabet, vurderes DN’s grundkapital også. Grundkapitalen
er vedtægtsbunden jf. vedtægternes § 16, stk. 2, hvoraf fremgår: ”Til sikring af foreningens
økonomiske forpligtelser er oprettet en grundkapital, som til enhver tid skal svare til foreningens økonomiske forpligtelser”.
Dette er af HB fortolket som betydende, at grundkapitalen skal kunne dække forpligtelserne
ved en lukning og afvikling af foreningen, således at enhver svares sit. Hvad det så nærmere
vil sige, er hidtil blevet fortolket som, at de forpligtelser, der vil materialisere sig i en lukke
situation, og som ikke umiddelbart fremgår af regnskabet, skal kunne dækkes.
Da eventuelle skyldige kontingenter afvikles af kontingenthensættelsen, og øvrige almindelige
gældsposter må antages afviklet af aktiverne, skal grundkapitalen således dække omkostningerne til afvikling af de forpligtelser, der ikke umiddelbart kan bringes til ophør, og som der
ikke er hensættelser til dækning af i regnskabet. Dette vil være udgifter til opsigelse af personalet og til afvikling af lejemålet i Masnedøgade. Ud over disse har DN ikke indgået kontrakter
med lange bindingsperioder.
Ud fra en gennemsnitsbetragtning vil DN’s personale have et opsigelsesvarsel på ca. 5 måneder. Med det nuværende personaleantal og lønniveau svarer dette til ca. 14,4 mio. kr. 1 års
husleje (opsigelsesperioden) udgør ca. 2,2 mio. kr. – heraf henstår 6 måneders leje som depositum hos udlejer og restforpligtelsen udgør således ca. 1,1 mio. kr. Grundkapitalen skal således udgøre 15,5 mio. kr. Da der regnes i runde tal, vil Grundkapitalen således kunne fastholdes på det aktuelle niveau, 16 mio. kr., som anført i årsregnskabets balance, og der vil altså
være lidt ”luft” i tallet jf. foranstående.

