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Gymnastikforeningen ODK

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Ej revideret

KONTINGENT ODK 2020 ODK 2020 Budget ODK 2019

Kontingent 0-12 år 764.285 640.000 591.115

Kontingent 13-18 år 55.115 44.000 35.795

Kontingent 19-24 år 63.235 77.000 46.705

Kontingent 25-65 år 239.786 220.000 203.273

Kontingent 66 + år 3.585 8.000 6.675

Indtægter på holdkonti 189.396 300.000 114.627

Diverse indtægter fra medlemmer 0 100.000 101.093

KONTINGENT I ALT 1.315.402 1.389.000 1.099.283

TILSKUD

Aktivitets-/medlemstilskud kommunen 303.030 303.000 235.980

Halleje tilskud kommunen 26.776 27.000 23.140

Tilbagebetaling af tilskud vedr. tidligere år -14.822 0 0

TILSKUD I ALT 314.984 330.000 259.120

ØVRIGE INDTÆGTER

Øvrige indtægter 400 20.000 2.570

Øvrige indtægter på holdkonti 38.385 0 0

Administration ODK-NORD 375.000 400.000 325.000

ØVRIGE INDTÆGTER I ALT 413.785 420.000 327.570

INDTÆGTER I ALT 2.044.171 2.139.000 1.685.973
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Gymnastikforeningen ODK

UDGIFTER Ej revideret

TRÆNINGS- og AKTIVITETSOMKOSTNINGER ODK 2020 ODK 2020 Budget ODK 2019

Trænergodtgørelse og -løn -761.229 -883.000 -655.090

Uddannelse og kurser -51.151 -60.000 -64.346

Lokaleleje, haller mv. -43.050 -70.000 -70.615

Rejseomkostninger inkl. overnatning -1.684 -40.000 -60.615

Opvisningstøj, klubtøj mv. -84.276 -80.000 -182.243

Forplejning møder og arrangementer -30.095 -25.000 -25.268

Sociale aktiviteter på holdene -1.983 -13.000 -12.273

Deltagelse i opvisning, stævner mv. -530 -50.000 -96.986

Redskaber, rekvisitter -85.924 -60.000 -34.437

Rep., vedligehold af redskaber -2.653 -35.000 -37.717

Afskrivning af redskaber -56.983 -75.000 -100.808

Lagerleje -5.786 -4.000 -7.917

Forsikring -5.596 -6.000 -5.499

Andre omkostninger på træningsstederne -23.047 -10.000 -10.191

TRÆNINGSUDGIFTER I ALT -1.153.987 -1.411.000 -1.364.005

ADMINISTRATION

Lønninger samt bestyrelsesgodtgørelse og -løn -317.261 -310.000 -216.000

Kontorhold og porto -28.786 -10.000 -4.302

Gebyr bank, nets mv. -23.050 -23.000 -23.169

Hjemmeside og medlemssystem -41.789 -30.000 -33.387

Telefon og IT -20.605 -12.000 -10.031

Sekretariat -94.922 -77.000 -61.702

Revision -21.875 -12.000 -11.250

Repræsentation og gaver -4.092 -10.000 -9.775

Kontingenter til forbund -15.310 -10.000 -12.475

PR (Google, Facebook mv.) -77.459 -70.000 -106.819

Renteudgifter -1 0 -130

ADMINISTRATION I ALT -645.150 -564.000 -489.040

FORENINGSAKTIVITETER

Omkostninger på holdkonti -236.500 -310.000 -114.627

Arrangementer -9.020 -100.000 -161.069

FORENINGSAKTIVITETER I ALT -245.520 -410.000 -275.696

UDGIFTER I ALT -2.044.657 -2.385.000 -2.128.741

RESULTAT -486 -246.000 -442.768
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Gymnastikforeningen ODK

BALANCE

AKTIVER ODK 2020 ODK 2019

LIKVIDE MIDLER

Danske Bank 1.135.950 1.601.405

LIKVIDE MIDLER I ALT 1.135.950 1.601.405

INDSAMLING/AFREGNING

Andre tilgodehavender 152.321 14.611

Depositum 1.600 1.600

INDSAMLING/AFREGN. IALT 153.921 16.211

MELLEMREGNING

Mellemregning med ODK NORD 846.328 411.728

MELLEMREGNING IALT 846.328 411.728

REDSKABER

Trampolin, trampet og softmåtter (2017) 0 8.774

Airtrack + (2017) 0 16.500

Soft- og airmåtter (2018) 0 27.646

Air Twisting ring og belt (2018) 0 4.063

REDSKABER I ALT 0 56.983

AKTIVER I ALT 2.136.199 2.086.327

PASSIVER

GÆLD ODK 2020 ODK 2019

Skyldige omkostninger

Skyldige trænergodtgørelser 331.282 326.863

Skyldige bestyrelseshonorarer 0 102.375

Skyldige omkostninger 10.438 60.632

Forudbetalt på holdkonti 318.798 181.727

Skyldig vedr. løn 173.081 111.644

Skyldige omkostninger i alt 833.599 783.241

EGENKAPITAL

Egenkapital 1.303.086 1.745.854

Årets resultat -486 -442.768

Egenkapital i alt 1.302.600 1.303.086

PASSIVER I ALT 2.136.199 2.086.327
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Gymnastikforeningen ODK

Gymnastikforeningen ODK

Bestyrelse:

Formand Næstformand Kasserer

Morten Størup Viggo Brøndegaard Nielsen Thomas Wikkelsø

Menigt medlem Menigt medlem Menigt medlem

Christina Wind Hanne Dall Bendixen Amalie Polano

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. april  2021

Vi har revideret årsregnskabet for Gymnastikforeningen ODK for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 
2020, 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 2020 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 2020 valgt at medtage 
resultatbudget for 2020. 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 13. april 2021

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 13. april 2021

Karin Andersen Ida Pico Nielsen

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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