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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for DDS

Søndermark Gruppe.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 13. april 2021

Bestyrelse

Mette Grønvold Inge Poulsen Ole Frej Alkilde
Bestyrelsesformand Gruppeleder Gruppekasserer

Anders Barlebo Andrea Sofie Haastrup Vang Jakob Lildholdt Hvidbro
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Kropp Julie Sjøholm Pernille Fenger
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Pernille Helms Thomas Sandholdt Niels Søren Ravn
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Leder i Bestyrelsen

Laura Thode Christensen
Gruppeleder
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen i DDS Søndermark Gruppe

"Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for DDS Søndermark Gruppe for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-

des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere 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

DDS Søndermark Gruppe har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2020 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. januar - 31. december 2021.

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-

ne 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 den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af foreningens 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. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif-

ten.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-

teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-

den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen."

København, den 13. april 2021

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor
mne9459
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Foreningsoplysninger

Foreningen DDS Søndermark Gruppe

Bag Søndermarken 20

2000 Frederiksberg C

CVR-nr.: 30 14 31 91

Stiftet: 17. januar 2007

Hjemsted: Frederiksberg

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Mette Grønvold, Bestyrelsesformand

Inge Poulsen, Gruppeleder

Ole Frej Alkilde, Gruppekasserer

Anders Barlebo, Bestyrelsesmedlem

Andrea Sofie Haastrup Vang, Bestyrelsesmedlem

Jakob Lildholdt Hvidbro, Bestyrelsesmedlem

Kristoffer Kropp, Bestyrelsesmedlem

Julie Sjøholm, Bestyrelsesmedlem

Pernille Fenger, Bestyrelsesmedlem

Pernille Helms, Bestyrelsesmedlem

Thomas Sandholdt, Bestyrelsesmedlem

Niels Søren Ravn, Leder i Bestyrelsen

Laura Thode Christensen, Gruppeleder

Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45

2100 København Ø
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at drive spejdergruppe samt have en spejderhytte, hvor der ydes fritidsaktiviteter

for alle interesserede.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 508.011 kr. mod 622.036 kr. sidste år. Resultatet udgør -549.184 kr. mod

-541.409 kr. sidste år. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DDS Søndermark Gruppe er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for en klasse A-virksomhed.  

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under 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 forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-

tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-

minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en fi-

nansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valuta-

kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsfor-

pligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle

indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter modtaget tilskud fra offentlige myndigheder, medlemskontigenter samt

deltagerbetaling til ture.
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-

rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved fi-

nansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og

transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgø-

relser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke skattepligtig. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og ned-

skrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oversti-

ger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede

kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Bygninger 30 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-

opgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indi-

kationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkost-

ninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra

anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller ak-

tivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der

nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Kapitalkonto

Kapitalkontoen udviser foreningens formue.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen

forventes at ligge langt ud i fremtiden. 

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget 2021 2020 2019
Note kr. kr. kr.

(ej revideret)

1 Nettoomsætning 656.000 508.011 622.036

Andre eksterne omkostninger -691.200 -366.569 -460.431

Bruttoresultat -35.200 141.442 161.605

5 Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver -661.365 -684.190 -696.141

Driftsresultat -696.565 -542.748 -534.536

6 Øvrige finansielle omkostninger -8.000 -6.436 -6.873

Årets resultat -704.565 -549.184 -541.409

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -704.565 -549.184 -541.409

Disponeret i alt -704.565 -549.184 -541.409
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december

Aktiver

2020 2019
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

7 Grunde og bygninger 15.444.668 16.089.518

8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 32.684 52.252

Materielle anlægsaktiver i alt 15.477.352 16.141.770

Anlægsaktiver i alt 15.477.352 16.141.770

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.360 883

9 Andre tilgodehavender 82.898 2.000

Tilgodehavender i alt 86.258 2.883

Likvide beholdninger 514.797 486.103

Omsætningsaktiver i alt 601.055 488.986

Aktiver i alt 16.078.407 16.630.756
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december

Passiver

2020 2019
Note kr. kr.

Egenkapital

10 Kapitalkonto 15.960.812 16.509.996

Egenkapital i alt 15.960.812 16.509.996

Hensatte forpligtelser

11 Andre hensatte forpligtelser 0 16.125

Hensatte forpligtelser i alt 0 16.125

Gældsforpligtelser

12 Anden gæld 117.595 104.635

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 117.595 104.635

Gældsforpligtelser i alt 117.595 104.635

Passiver i alt 16.078.407 16.630.756
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

Budget 2021 2020 2019
kr. kr. kr.

(ej revideret)

1. Nettoomsætning

Medlemskontingent 140.000 193.526 222.384

Lokaletilskud 253.000 194.435 165.461

Aktivitets-/medlemstilskud 55.000 50.956 56.580

Andre offentligt tilskud 118.000 0 50.000

Deltagerbetaling mv. 70.000 32.109 69.600

Diverse indtægter 20.000 36.985 58.011

656.000 508.011 622.036

2. Salgsomkostninger

Arrangementer og aktiviteter 30.000 22.444 21.577

Ture og lejre 100.000 35.533 84.567

130.000 57.977 106.144

3. Lokaleomkostninger

Lokaleleje/hytteleje 80.000 7.600 59.772

Varme og el 57.200 38.436 38.611

Vand 3.000 2.072 2.793

Ejendomsskat og forsikring 20.000 18.365 29.767

Vedligeholdelse 100.000 39.493 4.979

Rengøring 111.000 64.837 60.638

Alarm service 15.000 14.470 8.150

386.200 185.273 204.710

4. Administrationsomkostninger

Mindre nyanskaffelser 30.000 27.309 16.612

Kontingenter 45.000 45.660 53.238

Kursusomkostninger 50.000 5.726 33.963

Diverse administrationsomkostninger 25.000 22.634 23.632

Diverse omkostninger 25.000 21.990 22.132

175.000 123.319 149.577
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

Budget 2021 2020 2019
kr. kr. kr.

(ej revideret)

5. Af- og nedskrivninger af materielle
anlægsaktiver

Afskrivning på bygninger 643.087 644.849 643.087

Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og
inventar 18.278 39.341 53.054

661.365 684.190 696.141

6. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 8.000 6.436 6.873

8.000 6.436 6.873

7. Grunde og bygninger

Kostpris 1. januar 2020 19.259.665 19.259.665

Kostpris 31. december 2020 19.259.665 19.259.665

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 -3.170.147 -2.527.060

Årets af-/nedskrivninger -644.850 -643.087

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 -3.814.997 -3.170.147

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 15.444.668 16.089.518

8. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar 2020 294.302 274.529

Kostpris 31. december 2020 294.302 274.529

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 -222.277 -169.223

Årets af-/nedskrivninger -39.341 -53.054

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 -261.618 -222.277

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 32.684 52.252
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

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

9. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 0 2.000

Tilgodehavende tilskud fra Frb. Kommune 82.898 0

82.898 2.000

10. Kapitalkonto

Kapitalkonto 1. januar 2020 16.509.996 17.051.405

Årets overførte overskud eller underskud -549.184 -541.409

15.960.812 16.509.996

11. Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser 0 16.125

0 16.125

12. Anden gæld

Skyldigt lokaletilskud 117.595 104.635

117.595 104.635
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