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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 
for Skole og Forældre København. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med meddelte bevillinger ud fra en økonomisk hensigts- mæssig 
måde og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020. Der er ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets udløb, der 
påvirker årets resultat.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

København den 22.6.2021
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til foreningen Skole og Forældre København

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Skole og Forældre København for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i 
overensstemmelse med den af foreningen anvendte regnskabspraksis og Københavns Kommunes 
bevillingsdokument for året.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 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 i overensstemmelse den af foreningen anvendte regnskabspraksis og Københavns 
Kommunes bevillingsdokument for året.

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 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 krav. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 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 årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
foreningen, 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 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 brugerne 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.
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• 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 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 
fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

København den 22.6.2021

Claus Christensen
Registreret revisor

Brønshøj Regnskab IVS 
Registrerede revisorer
Cvr.nr. 36709030, mne15283
Havdrupvej 24, 2700 Brønshøj
Tlf. 30473046 
cc@brhregnskab.dk
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RESULTATOPGØRELSE

Note 2020 2019

INDTÆGTER

8 Modtaget tilskud 500.000 500.000

7-8 Tilbageførsel tilskud Københavns Kommune, gæld 0 0

INDTÆGTER 500.000 500.000

UDGIFTER

1 Skolebestyrelsesvalg 0 0

2 Medlemsblad 0 49.431

3 Administration m.m. 103.090 175.012

4 Kursus 56.288 287.034

5 Bestyrelse 15.072 18.672

UDGIFTER 174.450 530.149

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 325.550 -30.149

Finansielle indtægter, rente bank 0 136

0 136

ÅRETS RESULTAT 325.550 -30.013
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BALANCE PR. 31.12.

Note 2020 2019

AKTIVER

Likvid beholdning, bankindestående 886.812 552.666

OMSÆTNINGSAKTIVER 886.812 552.666

AKTIVER 886.812 552.666

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital primo 520.042 550.055

Overført årets resultat 325.550 -30.013

8 EGENKAPITAL 845.592 520.042

KORTFRITET GÆLD

7 Afsat til tilbagebetaling af for meget modtaget 

tilskud, for året og tidligere år 0 0

6 Anden gæld 41.220 32.624

KORTFRISTET GÆLD 41.220 32.624

PASSIVER 886.812 552.666

8 Eventualforpligtelse tilbagebetaling af bevilling.
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NOTER

2020 2019

1 SKOLEBESTYRELSESVALG

Reklameartikler, plakater, annoncering m.m. 0 0

0 0

2 BLAD OG PLAKAT

Medlemsblad 0 49.431

0 49.431

3 ADMINISTRATION m.m.

Gebyrer og porto 1.331 849

Regnskabsassistance 2.925 3.050

Revision 5.625 5.500

Husleje sekretariat 24.000 26.400

Kontor, abonnementer, software m.m. 1.656 11.549

Hjemmeside og hosting 948 18.891

Transport 789 168

Sekretariatsservice, løn og sociale bidrag 58.448 101.248

Personaleomkostning sekretariat 185 245

Småanskaffelser 1.678 4.297

Gaver 3.199 580

Lønbureau 2.306 2.235

103.090 175.012

4 KURSUSUDGIFTER

Honorarer 22.500 44.429

Konferenceudgifter, inkl. overnatning og forplejning 33.788 242.605

56.288 287.034

5 BESTYRELSE

Bestyrelsesmøder 15.072 18.672

15.072 18.672

6 KORTFRISTET GÆLD

Medlemsblad 0 17.630

Husleje sekretariat 24.000 0

Regnskabsassistance 2.925 3.050

Revision indeværende år 5.625 5.500

ATP og øvrige sociale omkostninger 1.897 2.096

A-skat og AM-bidrag 6.773 2.423

Feriepenge 0 1.925

41.220 32.624

7 Afsat tilbagebetaling Københavns Kommune 0 0

8 EVENTUALFORPLIGTELSE

Foreningen kan konkret anmode forvaltningen om overførsel af op til kr. 150.000 pr.

budgetår til anvendelse i de år, hvor der afholdes valg til skolebestyrelsen.

Bevillingen fra Københavns Kommune skal  dække  dokumenterede  udgifter  til 

udmøntning  af politikken  for  forældre-  og  elevsamarbejde.  Herunder kan dækkes 

udgifter til medlemsblad, sekretærhjælp, samt kursusvirksomhed. 


