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Gymnastikforeningen ODK

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Ej revideret

KONTINGENT INDTÆGTER ODK 2018 ODK 2018 Budget ODK 2017

Kontingent 0-12 år 523.883 575.000 618.465

Kontingent 13-18 år 66.295 50.000 54.710

Kontingent 19-24 år 140.264 80.000 96.900

Kontingent 25-65 år (i år 2017: 25 + år) 233.625 175.000 279.385

Kontingent 66 + år (ej i 2017) 2.040 0 0

Kontingent diverse - passive 31.647 23.000 29.414

KONTINGENT I ALT 997.754 903.000 1.078.874

TILSKUD

Aktivitets-/medlemstilskud kommunen 346.793 290.000 287.960

Halleje tilskud kommunen 36.740 20.000 15.676

TILSKUD I ALT 383.533 310.000 303.636

ODK NORD

Administration ODK-NORD 275.000 275.000 275.000

ODK NORD I ALT 275.000 275.000 275.000

RENTEINDTÆGTER

Renteindtægter 0 800 604

Udbytte værdipapir 0 0 4.192

RENTEINDTÆGTER I ALT 0 800 4.796

ØVRIGE INDTÆGTER

Øvrige indtægter 5.000 10.000 11.092

ØVRIGE INDTÆGTER I ALT 5.000 10.000 11.092

INDTÆGTER I ALT 1.661.287 1.498.800 1.673.398
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Gymnastikforeningen ODK

UDGIFTER Ej revideret

TRÆNINGSUDGIFTER ODK 2018 ODK 2018 Budget ODK 2017

Trænergodtgørelse -493.143 -650.000 -613.725

Redskaber, rekvisitter -24.733 -70.000 -45.017

Afskrivning af redskaber -111.266 -40.000 -54.282

Halleje -93.777 -40.000 -70.893

Lagerleje -6.528 -5.000 -9.778

Rep., vedligehold af redskaber -7.977 -15.000 -9.186

Forsikring -5.398 -5.500 -5.409

Diverse omk. træningsstederne -6.422 -5.000 -2.055

Kontingenter til forbund mv. -14.975 -25.000 -30.775

TRÆNINGSUDGIFTER I ALT -764.219 -855.500 -841.120

ADMINISTRATION

Kontorhold -6.181 -2.000 -758

Porto -60 -500 -290

IT -124.344 -125.000 -30.954

Regnskabsmæssig assistance -46.500 -70.000 -48.938

Revision -10.625 -12.000 -11.875

Diverse -1.299 -3.000 -3.344

ADMINISTRATION I ALT -189.009 -212.500 -96.159

TILSKUDSORDNINGER

Ture, lejre, stævner for OVER 25 årige -30.943 -20.000 -22.741

Ture, lejre, stævner for UNDER 25 årige -93.942 -80.000 -80.824

Kurser -67.510 -80.000 -68.422

Dragter, T-shirt -152.713 -120.000 -114.865

Nye tiltag, (Foreningsarrangementer) 0 -10.000 0

TILSKUDSORDNINGER I ALT -345.108 -310.000 -286.852
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Gymnastikforeningen ODK

Ej revideret

DIV. SOCIALE ARRANGEMENTER ODK 2018 ODK 2018 Budget ODK 2017

Festudvalg -30.487 -30.000 -19.305

Børneudvalg -2.066 -15.000 -8.922

Juniorudvalg 0 -1.000 -704

Tilskud til sociale arrangementer -12.328 -25.000 -26.012

DIV. SOCIALE ARR. I ALT -44.881 -71.000 -54.943

ØVRIGE OMKOSTNINGER

Repræsentation og gaver -11.672 -5.000 -540

Generalforsamling -2.420 -5.000 -11.130

ODK Forårsopvisning -34.174 -35.000 -33.493

Sommergymnastik 0 0 -876

Bestyrelse -17.050 -15.000 -13.862

ODK Frivillige -29.403 -100.000 -50.444

Abonnementer, kontingenter -1.025 0 0

PR-/Google -37.688 -60.000 -24.642

Gebyr udgifter -18.077 -15.000 -15.420

Renteudgifter -76 -5.000 -5.614

ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT -151.585 -240.000 -156.021

UDGIFTER I ALT -1.494.802 -1.689.000 -1.435.095

RESULTAT 166.485 -190.200 238.303
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Gymnastikforeningen ODK

BALANCE

AKTIVER ODK 2018 ODK 2017

LIKVIDE MIDLER

Danske Bank 1.382.905 1.610.521

LIKVIDE MIDLER I ALT 1.382.905 1.610.521

INDSAMLING/AFREGNING

Andre tilgodehavende 72.841 27.280

Depositum 1.600 1.600

INDSAMLING/AFREGN. IALT 74.441 28.880

MELLEMREGNING

Mellemregning med ODK NORD 421.125 224.090

MELLEMREGNING IALT 421.125 224.090

REDSKABER

Trampolin, trampet og softmåtter (2017) 19.858 30.940

Airtrack + (2017) 34.500 52.500

Soft- og airmåtter (2018) 55.292 25.625

Air Twisting ring og belt (2018) 8.127 0

Pro Airkile (2014) 0 5.525

Tilløbsbane (2014) 0 4.933

Fiberbane (2015) 4.000 8.000

Trampolin (2015) 4.183 8.366

Rytmegulv (2015) 13.185 26.370

Springbord (2016 10.042 20.087

Tilløbsbane (2016) 8.604 17.208

REDSKABER I ALT 157.791 199.554

AKTIVER I ALT 2.036.262 2.063.045

Side 6 af 10



Gymnastikforeningen ODK

PASSIVER

GÆLD ODK 2018 ODK 2017

Skyldige omkostninger

Skyldige trænergodtgørelser 205.500 381.098

Skyldige omkostninger 38.327 70.549

Forudbetalte kontingenter 24.500

Skyldig vedr. løn 22.081 32.029

Skyldige omkostninger i alt 290.408 483.676

EGENKAPITAL

Egenkapital 1.579.369 1.341.066

Årets resultat 166.485 238.303

Egenkapital i alt 1.745.854 1.579.369

PASSIVER I ALT 2.036.262 2.063.045
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Gymnastikforeningen ODK

Gymnastikforeningen ODK

Bestyrelse:

Formand Næstformand Kasserer

Mette Schmidt Rasmussen Viggo Brøndegaard Nielsen Jytte Larsen

Menigt medlem Menigt medlem Menigt medlem

Anders Kargo Tove Johnsen Amalie Polano

Menigt medlem

Camilla Wind

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen i Gymnastikforeningen ODK

Grundlag for konklusion

Fremhævelse om begrænsning i distribution og anvendelse

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

København, den 13. marts 2019

Vi har revideret årsregnskabet for Gymnastikforeningen ODK for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 

2018, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter samt god dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Gymnastikforeningen ODK for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk 

regnskabsskik for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

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 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 fonden 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.

ODK Gymnastikforening har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 valgt at medtage 

resultatbudget for 2018. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter 

og god regnskabsskik for foreninger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. Vores 

konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
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Gymnastikforeningen ODK

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

København, den 1. april 2019

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Mønster

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 18499

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 

fondens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om bestyrelsens 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.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, det vil sige uden væsentlige fejl og 

mangler i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger. Bestyrelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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.
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Gymnastikforeningen ODK

Kritiske revisorer

København, den 1. april 2019

Karin Andersen Thomas Wikkelsø

Foreningsvalgte revisor Foreningsvalgte revisor

De foreningsvalgte revisorer har herudover foretaget revision af foreningens indtægter og udgifter sammenholdt 

med det forelagte budget. Afvigelser er årsagsforklaret og accepteret.
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