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Ledelsespåtegning 
 
 
 
Undertegnede har aflagt årsrapporten for Ørestad Skøjteklub. Årsrapporten er aflagt i 
overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter regnskabsåret 
01.01.2020 - 31.12.2020. 
 
Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Ørestad, den 10.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Henrich Dahlgren    Alexandra Knudsen  
formand     næstformand 
 
 
 
 
 
Valentin R. Kacser    Malene Thomsen 
kasserer      bestyrelsesmedlem 
  
 
 
 
 
Ole Christophersen 
bestyrelsesmedlem 
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Revisionspåtegning 
 
 
 
Til Københavns Kommune 
Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen Ørestad Skøjteklub for regnskabsperioden 
1. januar - 31. december 2020. 
 
Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i 
Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet. 
 
Bestyrelsens ansvar for årsrapporten 
Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration 
varetages i henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens 
ansvar, at årsregnskabet er korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, 
der er anvendt til brug for udarbejdelsen af årsregnskabet, er korrekte. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Jeg har efterprøvet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne 
verificere, at oplysningerne i regnskabet har en nøjagtighed og fuldstændighed, der medfører, at 
regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af 
resultatet af årets drift. 
 
Revisors uafhængighed 
Jeg er uafhængig af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen. 
 
Konklusion 
Der er ikke konstateret fejl eller mangler i præsentationen og indregningen af oplysningerne i 
regnskabet, hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne. Det er 
derfor min opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er 
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i 
Københavns Kommune og foreningens vedtægter. 
 
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2020 samt forslag til 2021. Budgettallene, som 
fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, 
har ikke været underlagt revision. 
 
København d.  
 
 
 
Karsten Been 
revisor  
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Årsberetning 
 
 
 
Kære medlemmer, 
 
Sæsonen 2019/20 fik en pludselig afslutning i begyndelsen af 2020. Sæsonen 2020/21 blev også 
præget af COVID19-restriktioner, aflysninger og nedlukning. Det blev til et puslespil med fysiske 
begrænsninger, koordinering af mindre hold og retningslinjer, der skiftede uge for uge. Det er ikke 
over endnu. Vi skal dog se fremad og det kan kun blive bedre. 
 
Tak til alle medlemmer og forældre for jeres tålmodighed og hjælp med at overholde 
retningslinjerne.  
 
 
Medlemstilvækst og træningsmiljø 
Til trods for en kortere sæson end forventet, har klubben opnået en pæn medlemstilvækst fra lidt 
over 170 til 226 medlemmer. Ventelisten er på over 100 tilmeldte til de forskellige hold. Det er vi 
meget glade for og kan blot forklare udviklingen som et resultat af en rigtig flot indsats af vores 
gode træner-team, bestående af Thelma, Ida, Natasha, Victoria og Elisa.  
 
Medlemstilvækst er ikke et mål i sig selv. Vi vil gerne give alle muligheden for at dyrke is-sport men 
det skal balancere med vores mål, at vores løbere oplever en stor grad af medindflydelse på eget 
idrætsliv. I den kommende sæson fortsætter vi alvor vores initiativ med fokus på 
medlemsinddragelse, for at skabe større fællesskab, trivsel, motivation og fastholdelse.  
 
Vi arbejder ud fra ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept), hvor trivsel ses som centralt for børns 
udvikling, også i forhold til deres idrætsliv. Børn og unge, der trives, har generelt en positiv 
selvopfattelse, høj selvtillid og er meget motiverede i forbindelse med fysisk aktivitet. For at skabe 
et træningsmiljø, hvor det er sjovt og spændende at blive udfordret og udvikle sig som udøver, er 
det vigtigt, at der aktivt arbejdes med at skabe et trygt og sikkert træningsmiljø. Et træningsmiljø, 
hvor fokus er på selve processen og det at udvikle sig, frem for resultater. I samarbejde med Dansk 
Skøjte Union (DSU) videreuddanner vi vores trænere og øvrige klubrepræsentanter. 
 
 
Strategi og samarbejde for at skabe muligheder 
Klubbens overordnede strategi er at kunne tilbyde én indgang til kunstskøjteløb, synkron-
skøjtning, isdans og is-show. Vi havde regnet med yderligere istimer fra august 2021 men 
Københavns Kultur og Fritidsforvaltning har rykket en ny istidstildeling yderligere et år. Dermed 
må vi indtil videre gøre det bedste med 10,5h/uge som snarere burde være omkring 18-20h/uge 
på basis af vores medlemsantal.  
 
Udover træning på hjemmebanen søger vi som udgangspunkt forskellige typer af samarbejde, der 
kan skabe spændende muligheder for vores medlemmer. F.eks. er målet med vores nyoprettede 
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Show-hold, at give forestillinger i skøjtehallen og andre steder. Desværre blev vores planlagte 
forestilling sidste efterår med teatergruppen Glimt (www.glimt.info) aflyst grundet COVID19-
nedlukning. Vi håber dog, at forestillingen kan afholdes kommende efterår, hvor vi kombinerer 
akrobatik, musik, dans og skøjteløb. 
 
 
Frivillige og effektiv klubadministration 
Ørestad Skøjteklub er en forening og dermed helt afhængig frivillige indsatser, der varetager alle 
opgaver udover træningsaktiviteterne. De primære opgaver, hvor vi har brug for ekstra frivillige, er 
at forberede og servere onsdagsmaden, repræsentere klubben i vores butik og i forbindelse med 
skøjteudlejning/prøvetimer samt planlægge og organisere medlemsaktiviteter som disco, shows 
og skøjte-camps. Derudover varetager bestyrelsen slibning af skøjter, indkøb af varer til butikken, 
bogføring og økonomistyring, kontakter med offentlige myndigheder samt besvarelse af 
medlemshenvendelser og øvrige interessenter. En lille indsats er en stor hjælp for klubben. Din 
hjælp skaber ikke kun et bedre økonomisk grundlag, men styrker også motivation og sammenhold 
i klubben. F.eks. tilbyder vi gratis skøjteslibning, hvilket giver medlemmerne en årlig besparelse på 
ca 50-60.000 tkr og onsdagsspisningen bidrager både til foreningens overskud og hyggelige 
stunder sammen. Deltag gerne i bestyrelsen, arbejdsudvalg og hold et øje med beskeder og opslag 
på Holdsport vedrørende forskellige arbejdsopgaver i løbet af sæsonen. 
 
 
Økonomi 
Det økonomiske resultat blev bedre end budgetteret til trods for nedlukningen. De primære 
fravigelser fra budget er følgende: 

• Vi har fået lønkompensation og dermed mulighed for at beholde vores træner-team under 
nedlukningen. Det er vi rigtig glade for. Lønomkostningerne faldt noget i forhold til budget 
grundet deltagelse i færre konkurrencer end planlagt.  

• Månedskontingent giver færre måneder med indtægter ved nedlukning. Det opvejes dog 
delvis af medlemstilvækst og flere udlejede skøjter. 

• Medlemstilskud fra Københavns Kommune blevet reguleret for både 2019 og 2020 i løbet 
af året, hvilket gav et langt større tilskud end budgetteret grundet vores medlemstilvækst. 

• DSU reducerede medlemsafgiften med 50%. 
 
 
Aktiviteter i løbet af året 
Vi har i løbet af året afholdt forskellige events: 

- teen-samling og foredrag om unges mentale trivsel i samarbejde med øvrige Sjællandske 
skøjteklubber d. 28/1 (sæson 19/20) 

- international kunstskøjte-camp d. 10-14/2 (sæson 19/20) 
- Intern "mini-camp" i efterårsferien 12-16/10 
- DSU’s FunSkate-konkurrence 31/10-1/11 blev desværre aflyst, men vi står igen som vært 

kommende sæson 
- forestillingen med teatergruppen GLIMT d. 12/12 i samarbejde Ørestads Grundejerforening 

blev desværre også aflyst, men vi arbejder videre med nye muligheder 
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Derudover har vi: 
• oprettet et Show-hold med fokus på is-shows og synkron-skøjtning 
• oprettet yoga træning for alle aldre som et supplement til øvrige off-ice aktiviteter 
• påbegyndt implementering af en ny ATK-baseret træningsstruktur 
• navne-batches og diplom til skøjteskolen 
• udvidet sortimentet af skøjtetilbehør og træningstøj i vores butik samt oprettet en 

webbutik på Holdsport 
• udvidet sortiment af varer med klubbens logo – klubjakker, drikkedunke, hoodies, T-shirts 

og shopping-bags 
 

 
Tak til alle medlemmer, trænere og frivillige for endnu en sæson. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Henrich Dahlgren 
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Regnskabspraksis 
 
 
 
Årsregnskabet for Ørestad Skøjteklub er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for 
støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Den 
anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Regnskabet er opstillet efter det i 
tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab. 
 
 

Rapporteringsvaluta 
 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 
 
 

Generelt om indregning og måling 
 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af 
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 
tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
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Resultatopgørelsen 
 

Indtægter 
Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering 
og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres inklusive 
moms da foreningen ikke er momspligtig. Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i 
det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen. 
 

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker. Projekter 
støttet af Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med nettobeløb. 
 

Udgifter 
Udgifter er artsopdelt. Mindre anskaffelser udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Større 
anskaffelser (udlejningsskøjter) aktiveres og afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. 
 

Skat af årets resultat 
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig. 
 
 
Balancen 
 

Driftsmidler 
Driftsmidler (udlejningsskøjter) måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der foretages lineær afskrivning over 3 år, baseret på vurdering af forventet 
brugstid. Årets anskaffelser specificeres i en note. 
 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsmetoden 
er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
 

Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 
måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er 
ubetydelige risici for værdiændringer. 
 

Hensættelser 
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. 
Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen. 
 

Gældsforpligtelser 
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
 

Eventualaktiver og -forpligtelser 
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.  
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Resultatopgørelse 
 
 
 

 Note 2020 Budget 2020 2019 Budget 2021 
      
INDTÆGTER 
 

     

Kontingentindtægter 1 356.817 465.000 344.315 300.000 
Skøjteudlejning 2 75.460 100.000 68.233 84.000 
Anden deltagerbetaling 3 93.450 0 79.258 20.000 
Café salg  22.380 20.000 66.487 20.000 
Butik salg  22.037 15.000 27.860 15.000 
Medlemstilskud (fra KK) 4 90.341 38.000 28.546 66.000 
Lokaletilskud (fra KK)  0 0 0 0 
Tilskud til lederkurser (fra KK)  2.500 5.000 2.500 2.500 
Tilskud fra udviklingspuljen (fra KK)  0 0 0 37.000 
Tilskud fra DIF/DGI 5 0 0 0 30.000 
Tilskud fra øvrige instanser 
 

5 143.209 0 0 160.000 

Indtægter i alt  806.194 643.000 617.199 734.500 
 
 

     

UDGIFTER 
 

     

Skattepligtige lønudgifter 6 395.812 444.000 326.313 490.000 
Skattefrie godtgørelser  0 0 0 0 
Øvrige personaleudgifter 7 7.420 14.000 8.686 9.000 
Anskaffelser over 10.000 kr  0 0 0 0 
Lokaleudgifter 8 1.182 0 10.719 0 
Gebyr for brug af KKs faciliteter  0 0 0 0 
DSU medlemsafgift  15.313 38.500 32.390 25.000 
Kontorholdsudgifter 9 12.977 10.000 12.410 15.000 
Andre udgifter 10 14.790 8.000 15.002 20.000 
Administrationsudgifter i alt  447.494 514.500 405.520 559.000 
      
Reklameudgifter 11 0 0 4.279 0 
Træningsudstyr 12 23.838 20.000 33.851 5.000 
Café varekøb  15.528 15.000 40.088 15.000 
Butik varekøb  19.803 10.000 19.592 10.000 
Stævneomkostninger 13 116.811 0 75.699 0 
Særlige projekter 14 0 0 22.500 67.000 
Aktivitetsudgifter i alt  175.980 45.000 196.009 97.000 
      
Afskrivninger 15 70.372 77.000 15.897 52.000 
      
Finansielle udgifter 16 2.490 2.000 1.708 2.500 
      
Udgifter i alt   696.336 633.500 619.134 710.500 
      
Årets resultat  109.858 9.500 -1.935 24.000 
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Balance 
 
 
 

 Note 31. dec. 2020  31. dec. 2019 
     
AKTIVER 
 

    

Driftsmidler 15 65.259  64.699 
Deposita  0  0 
Anlægsaktiver i alt  65.259  64.699 
     
Tilgodehavender 17 10.367  6.148 
Varelager 18 65.550  15.663 
Likvide beholdninger 19 206.442  91.258 
Omsætningsaktiver i alt  282.359  113.067 
     
Aktiver i alt  347.618  177.768 
     
     
PASSIVER 
 

    

Egenkapital     
Egenkapital primo  82.636  84.571 
Årets resultat  109.858  -1.935 
Egenkapital ultimo  192.495  82.636 
     
Gæld     
Kortfristet gæld 20 125.123  95.132 
Gæld til Københavns Kommune  0  0 
Forudmodtagne indtægter 21 30.000  0 
Gæld i alt  155.123  95.132 
     
     
Passiver i alt   347.618  177.768 
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Noter 
 
 
 

Note  2020 Budget 2020 2019 Budget 2021 
      
1 Kontingentindtægter     
 Medlemmer 0-24 år 296.158 386.000 285.781 249.000 
 Medlemmer 25 år og derudover 60.659 79.000 58.534 51.000 
 Passive medlemmer 0 0 0 0 
 Kontingentstøtte 0 0 0 0 
 I alt 356.817 465.000 344.315 300.000 
      
      
2 Skøjteudlejning     
 Medlemmer 0-24 år 65.660 87.000 59.363 73.100 
 Medlemmer 25 år og derudover 9.800 13.000 8.870 10.900 
 I alt 75.460 100.000 68.233 84.000 
      
      
3 Anden deltagerbetaling     
 Medlemmer 0-24 år 44.284 0 44.292 20.000 
 Medlemmer 25 år og derudover 0 0 0 0 
 Ej medlemmer 49.166 0 34.966 0 
 I alt 93.450 0 79.258 20.000 
      
      
4 Medlemstilskud     
 Ordinært tilskud for året 64.546 38.000 17.356 66.000 
 Ekstra medlemstilskud ifm gebyr for brug 

af faciliteter 
0 0 11.190 0 

 Supplerende medlemstilskud for 2019 25.795 0 0 0 
 I alt 90.341 38.000 28.546 66.000 
      
      
5 Tilskud fra øvrige instanser     
 Erhvervsstyrelsen 57.817 0 0 160.000 
 DGI Corona-hjælpepulje 85.392 0 0 0 
 DIF/DGI Foreningspulje 0 0 0 30.000 
 I alt 143.209 0 0 190.000 
      
      
6 Skattepligtige lønudgifter     
 AM-Indkomst 393.298 440.000 322.672 485.000 
 ATP bidrag 1.641 2.000 1.199 2.000 
 KM-penge 873 2.000 2.442 3.000 
 I alt 395.812 444.000 326.313 490.000 
      
      
7 Øvrige personaleudgifter     
 Personaleforsikringer 2.170 2.250 2.186 2.250 
 Kurser 5.250 11.750 6.500 6.750 
 I alt 7.420 14.000 8.686 9.000 
      
8 Lokaleudgifter     
 Inventar 1.182 0 10.719 0 
 I alt 1.182 0 10.719 0 
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9 Kontorholdsudgifter     
 Kontorartikler 1.189 1.000 3.812 2.500 
 EDB.udgifter incl. licenser 11.788 9.000 8.598 12.500 
 I alt 12.977 10.000 12.410 15.000 
      
      
10 Andre udgifter     
 Mødeudgifter 3.680 1.000 1.002 4.000 
 Revisor 6.250 6.250 6.250 6.000 
 Mindre anskaffelser 0 0 201 2.500 
 Porto og gebyrer 0 0 0 0 
 Gaver og blomster 3.871 750 5.241 4.000 
 Slibeudstyr 989 0 0 1.000 
 Direkte omkostninger 0 0 2.308 2.500 
 I alt 14.790 8.000 15.002 20.000 
      
      
11 Reklameudgifter     
 Webside/Facebook 0 0 4.279 0 
 I alt 0 0 4.279 0 
      
      
12 Træningsudstyr     
 Klubtøj 4.466 5.000  0 
 Træningsjakker 9.412 10.000 13.927 0 
 Skøjtetilbehør til udlejning 8.762 5.000 5.049 5.000 
 Rotator-platform 0 0 887 0 
 Ballet barre 0 0 9.869 0 
 Skøjter 0 0 4.119 0 
 Højtalere 1.198 0 0 0 
 I alt 23.838 20.000 33.851 5.000 
      
      
13 Stævneomkostninger     
 Interne stævner og camps 106.081 0 61.056 0 
 Eksterne stævner og camps 10.730 0 14.643 0 
 I alt 116.811 0 75.699 0 
      
      
14 Særlige projekter     
 Udviklingspuljen for børn og unge (fra KK) 0 0 22.500 37.000 
 DIF/DGI Foreningspuljen 0 0 0 30.000 
 I alt 0 0 22.500 67.000 
      
      
15 Afskrivninger     
 Bogført værdi primo 64.699 64.699 28.756 65.259 
 Årets tilgang 70.932 80.000 51.840 40.000 
 Årets afskrivninger 70.372 77.000 15.897 52.000 
 Bogført værdi ultimo 65.259 67.699 64.699 53.259 
      
      
16 Finansielle udgifter     
 Renter 1.058 500 72 1.000 
 Gebyrer 1.432 1.500 1.636 1.500 
 I alt 2.490 2.000 1.708 2.500 
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17 Tilgodehavender     
 Tilgode hos medlemmer 6.967  6.148  
 Tilgode hos DSU 3.400  0  
 I alt 10.367  6.148  
      
      
18 Varelager     
 Varelager butik 65.550  15.663  
 I alt 65.650  15.663  
      
      
19 Likvide beholdninger     
 Kassebeholdning 1.482  2.239  
 Bankkonto 204.960  89.019  
 I alt 206.442  91.258  
      
      
20 Kortfristet gæld     
 Depositum udlejningsskøjter 57.050  36.050  
 Kreditorer 21.784  32.239  
 Skyldig A-skat 31.134  12.156  
 Skyldig ATP 178  600  
 Skyldige feriepenge 3.142  10.418  
 Skyldig AM-bidrag 11.835  3.669  
 I alt 125.125  95.132  
      
      
21 Forudmodtagne indtægter     
 Hensættelse af tilskud fra DIF/DGI 30.000  0  
 I alt 30.000  0  
      

 
 
 


