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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Gentofte Kunstskøjteløberforening.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik med de tilpasninger, der følger af Gentofte
Kommunes vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud samt Gentofte Kommunes vejledning om krav
til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Det er bestyrelsens opfattelse, at tildelte midler anvendes i overensstemmelse med lovgivningens krav og anvisninger fra Gentofte Kommune.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Gentofte Kunstskøjteløberforening
Vi har revideret årsregnskabet for Gentofte Kunstskøjteløberforening for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 9 i anvendt regnskabspraksis, med de tilpasninger, der følger af Gentofte Kommunes vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud samt Gentofte Kommunes vejledning om krav til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik , som beskrevet på side 9 i anvendt regnskabspraksis, med de
tilpasninger, der følger af Gentofte Kommunes vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud samt Gentofte Kommunes vejledning om krav til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne med de tilpasninger, der følger af Gentofte Kommunes vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud samt Gentofte Kommunes vejledning om krav til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
god regnskabsskik, som beskrevet på side 9 i anvendt regnskabspraksis, med de tilpasninger, der følger af Gentofte
Kommunes vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud samt Gentofte Kommunes vejledning om krav
til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision.
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 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, samt standarderne
for offentlig revision, 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, samt standarderne for offentlig revision, 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
3

Penneo dokumentnøgle: E1MJF-Y4M4X-XEMJ6-K714E-3NCY0-SIV5Q

Grundlag for konklusion

Gentofte Kunstskøjteløberforening
Årsrapport 2020



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.



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 konklusion 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 bl.a. 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.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne,
der er omfattet af projektregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer,
der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af projektregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 11. juni 2021

GRANT THORNTON
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Anders Flymer-Dindler
statsaut. revisor
mne35423
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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.
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Ledelsesberetning

Navn
Adresse, postnr. by

Gentofte Kunstskøjteløberforening
Ved Stadion 6, 2820 Gentofte

CVR-nr.
Hjemstedskommune
Regnskabsår

53 92 69 16
Gentofte
1. januar – 31. december

Hjemmeside

www.gkf.dk

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45, 2100 København Ø
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
kr.

2020

2019

1.502.357
-1.536.483

1.852.949
-1.815.486

Årets resultat

-34.126

37.463

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

-34.126

37.463

-34.126

37.463

2 Indtægter
3 Udgifter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2020

2019

0

18.240

0

18.240

Likvide beholdninger

658.575

480.533

Omsætningsaktiver i alt

658.575

498.773

AKTIVER I ALT

658.575

498.773

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat

271.054

305.180

Egenkapital i alt

271.054

305.180

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne deposita
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

48.400
19.655
268.843
50.623

53.847
0
139.746
0

387.521

193.593

Gældsforpligtelser i alt

387.521

193.593

PASSIVER I ALT

658.575

498.773

AKTIVER
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender

1 Anvendt regnskabspraksis
4 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
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Balance
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Egenkapitalopgørelse
Overført
resultat

Egenkapital pr. 1/1 2020
Årets resultat, jf. resultatdisponering

305.180
-34.126

Egenkapital pr. 31/12 2020

271.054
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Gentofte Kunstskøjteløberforening for 2020 er aflagt efter vedtægterne, god regnskabsskik med
de tilpasninger, der følger af Gentofte Kommunes vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud samt
Gentofte Kommunes vejledning om krav til foreningens regnskabsaflæggelse samt krav om revision.
Foreningen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, ligesom formuen ved eventuel opløsning ikke kan uddeles til medlemmerne. Foreningen er derfor efter selskabsskatteloven
alene skattepligtig af erhvervsmæssig virksomhed.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Resultatopgørelse
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Indtægter
I resultatopgørelsen indregnes indtægter ved kontingenter og egenbetalinger på betalingstidspunktet.
Tilskud til øremærkede formål er indtægtsført i det omfang, der er sket forbrug af midlerne i årets løb.
Ikke-anvendte tilskud er anført som gæld i balancen. Større, ikke anvendte tilskud, som tilskudsgiver har accepteret
overført til næste år er optages særskilt under egenkapitalen.
Udgifter
Udgifter omfatter omkostninger til personale, materialeindkøb, administrationsomkostninger m.v. Udgifter indregnes i den periode de vedrører.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

2

3

Indtægter
Kontingenter 0-25 år
Kontingenter over 25 år
Kontingenter handicap
Enetimer
Medlemstilskud og administrationstilskud
DSU årskontingent
Skøjteudlejning
Konkurrencer (okt. og andre)
Aktiv efterår
Sommercamp
Gallashow
Fællesspisning
Salg af jakker og fleece
Sponsor
Søgaardsskolen

Udgifter
Trænerløn
Rejser og udlæg
Ballet og andre eksterne undervisere
Træneruddannelse
Andre personaleomkostninger
Træner og andre konkurrence
DSU kontingent
Mærkeprøver og klubmærker og eksterne konurrencer
Juleafslutning
Fastelavn
Halloween
Gallashow
Fællesspisning
Konkurrencer (okt. og andre)
Sommercamp
Materialeindkøb inkl. rotator og slibemaskine
Indkøb af jakker, fleece m.m. til skøjteudlejning
Gaver
IT/Internet
Kontorartikler
Mødeudgifter
Forsikring
Småanskaffelser og diverse udgifter som annoncer m.d.
Revision (dækker 2020 og 2019)
Renter
Bankgebyr

2020

2019

909.663
42.685
0
36.700
196.371
49.260
50.683
65.645
0
140.650
0
0
0
3.500
7.200

1.071.457
71.798
6.350
29.900
208.977
67.760
57.748
162.904
10.000
109.780
19.045
0
28.630
8.600
0

1.502.357

1.852.949

1.166.557
9.556
13.000
7.000
922
0
35.900
9.556
3.697
2.391
0
8.383
0
81.947
91.240
2.880
13.392
8.110
33.300
638
6.250
5.053
1.404
25.000
4.612
5.695

1.378.280
0
53.800
8.774
0
13.591
71.580
1.971
2.643
2.292
1.294
43.361
0
92.311
25.291
28.262
29.612
4.373
41.132
1.736
1.496
3.745
1.600
0
2.260
6.082

1.536.483

1.815.486
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Noter
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Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Der påhviler ikke foreningen andre eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser end de i årsregnskabet indregnede.
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