


GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN 

Greve Strands 

Revision 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten 2021 for perioden 1. januar til 31. december 2021 for Idræts
og Fritidsunionen i Greve Kommune. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til 
regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 
årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 
resultatet. 

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

Ledelsen indstiller derfor nærværende årsrapport til godkendelse på unionens generalforsamling. 

Greve, den 10. maj 2022 

Idræts- og Fritidschef: 

I bestyrelsen: 

Pauli Christensen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til Repræsentantskabet i Idræts- og Fritidsunionen i Greve Kommune 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Idræts- og Fri tidsunionen i Greve Kommune for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret l. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 unionen 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 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med unionens sædvanlige praksis det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2021. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 
resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfonnation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens 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 unionen, 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, altid vil afrlække 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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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 

Greve Strands 

Revision 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A 
virksomheder. 

Resultatopgørelsen 

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. 

Skatteforhold 

Unionen er ikke skattepligtig. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til de beløb, de forventes at indgå med. 

Gæld 

Gælden optages til nominel restgæld. 
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Resultatopgørelse 
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1. januar 2021 - 31. december 2021

Note 

2021 

Indtægter 

Tilskud fra Greve Kommune .................. . 
Overført Greve Idrætsunion (nedlagt 2015) 

1.625.595 

67.120 

0 

130.525 

Regulering af tilskud 2019 og 2020 ....... . 

Ekstra resourcer pga Covid-19 situation . 

Indtægter i alt.. ........................................ . 

Lønninger mm ........................................ . 

Møder ...................................................... . 
2 Marketing og PR, afholdte udgifter.. ...... . 
2 Marketing og PR, indbetalinger.. ............ . 

3 Administration / kontorhold ................... . 

Lokaler, vedligeholdelse og udsmykning 
Renteudgifter .......................................... . 

Udgifter i alt .......................................... . 

Årets resultat ......................................... . 

1.823.240 

Udgifter 
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1.463.302 
5.871 

157.402 

-128.569
50.873
1.209 

l 

1.550.089 

273.151 

Budget 
2021 

1.625.595 

67.000 

0 

130.525 

1.823.120 

1.807.409 

10.000 
0 

-0

60.000 

5.000 
0 

1.882.409 

-59.289

2020 tkr 

1.845 

0 

87 
0 

1.932 

1.695 

3 
40 
-9

69
0 

0 

1.798 

134 





NOTER 

1 Lønninger mm: 

Lønninger, refunderet af Greve Kommune ........................ . 
Feriepengeforpligtelse, primo ............................................. . 
Heraf indefrosne feriepenge pr. 3 l/8.2020 ......................... . 
Feriepengeforpligtelse, ultimo ............................................ . 
Personaleannoncer .............................................................. . 
Øvrige personaleudgifter .................................................... . 

2 Marketing og PR: 

Arrangementer, events samt kurser atnoldt for foreninger: 
Afholdte udgifter, incl. tilbagebetaling.... 15.808 
Indtægter .................................................. -3 .226

Projekt Olsbæk: 
Afholdte udgifter .................................... . 
Indtægter ................................................. . 

Greve Stafetten: 
Afholdte udgifter ................................... .. 
Indtægter ................................................. . 

125.344 
-125.343

0 
-0

Arrangementer og events mm i alt ..................................... . 
Kursus udgifter, konferencer og lignende, personalet ........ .. 

Der kan specificeres således: 
Afholdte udgifter ................................................................ . 
Indbetalinger ....................................................................... . 

3 Administration / kontorhold: 

IT-udgifter .......................................................................... . 
Mobiltelefonudgift mm, medarbejder ................................. . 
Kontorartikler, småanskaffelser og gebyrer ....................... . 
Kontingent, Greve Erhverv og SL-gruppen ...................... .. 
Revision/ opstilling af årsrapport ...................................... . 
Bogføringsassistance, samt anden assistance ..................... . 

6377-012/ lcks 
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2021 

1.439.405 
-182.032
150.679 
47.612 
3.744 
3.894 

1.463.302 

12.582 

0 

12.583 
16.250 

28.833 

157.402 
-128.569

28.833 

15.916 
5.510 
1.947 

0 
12.500 
15.000 

50.873 
------

2020 

tkr 

I .787 
-275

0 
182 

0 
I 

1.695 

33 
-9

0 

-0

7 
-0

31 
0 

31 

40 
-9

31 

26 
9 

17 
2 

12 
3 

69 


