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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Bestyrelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 for
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse A samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver,  passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter. 

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte,
og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtigelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrufftet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten for regnskabsåret  for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune
udviser et resultat på kr. -5.601 og en egenkapital på kr. 383.339. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. februar 2021

Bestyrelse

Karsten Bobek Thorkild Pedersen Lisbet Elkjær
formand næstformand kasserer

Ulrik Hesse Per Plesner-Jacobsen Morten Samsøe Jacobsen

Hanne Grønne Leth Linda Gry Christian Toft

Jesper Sørensen
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til foreningens medlemmer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune for
regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven  samt
foreningens vedtægter.

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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for
foreninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som
sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af
resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed
herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. 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 årsregnskabe
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.
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Den uafhængige revisors påtegning på 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 andelsboligforeningens 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 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.
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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.

København, den 16. februar 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 32 89 54 68

Thomas Thomsen
Statsaut. revisor
MNE nr. mne34079

7



 

 

 

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune er aflagt i
overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingent er
tilstrækkelig.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne
regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise
afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede medlemskontingenter i
henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de
realiserede aktiviteter. 

Indtægter

Kontingenter  vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.

Balancen
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Egenkapital

"Overført resultat" indeholder udelukkende akkumuleret resultat samt resterende overførsel af årets
resultat.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Resultatopgørelse

          Budget
Note 2020 2020 2019

(ej revideret)

kr. kr. kr.

1 Kontingent og tilskud 77.240 79.500 88.325

Indtægter i alt 77.240 79.500 88.325

2 Administrationsomkostninger -82.841 -133.500 -49.250

Driftsudgifter i alt -82.841 -133.500 -49.250

Årets resultat -5.601 -54.000 39.075
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Balance

Aktiver

Note 31/12 2020 31/12 2019
kr. kr.

Omsætningsaktiver

3 Likvide beholdninger 383.339 388.940

Omsætningsaktiver i alt 383.339 388.940

Aktiver i alt 383.339 388.940

Passiver

Note 31/12 2020 31/12 2019
kr. kr.

Egenkapital

4 Overført overskud eller tab 383.339 388.940

Egenkapital i alt 383.339 388.940

Passiver i alt 383.339 388.940
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Noter

Budget
2020 2020 2019

(ej revideret)
kr. kr. kr.

1. Kontingent og tilskud

Kontingent 55 klubber + rykkergebyr 20.800 22.000 22.000

Administrationstilskud Gentofte
Kommune 53.940 55.000 53.320

Tilskud fra Hellerup Jubilæums Fond 0 0 10.505

Tilskud fra Beierholm Statsautoriseret P/S 2.500 2.500 2.500

77.240 79.500 88.325

2. Administrationsomkostninger

Annoncer og reklame 7.281 7.000 7.631

Konsulentbistand 28.125 40.000 0

Repræsentantskabsmøde 3.865 30.000 3.800

SIG priser 10.000 10.000 0

Bestyrelsesmøder 10.916 10.000 11.309

Revisorhonorar 2.500 2.500 2.500

IT samt løbende drift af hjemmeside 12.793 13.000 6.003

Repræsentationen og gaver 6.701 15.000 17.589

Kontorhold m.m. 0 5.000 0

Bankgebyrer 660 1.000 418

82.841 133.500 49.250
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Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune

Noter

31/12 2020 31/12 2019
kr. kr.

3. Likvide beholdninger

Checkkonto Nordea 211407 223.723 229.324

Opsparingskonto Nordea 340638 159.616 159.616

383.339 388.940

4. Overført overskud eller tab

Overført overskud eller tab, primo 388.940 349.865

Årets overførte overskud eller tab -5.601 39.075

383.339 388.940
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