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LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for
Københavns Forældreorganisation - KFO.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindelig praksis for foreninger. Det er vores
opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2021.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold ud over de i årsregnskabet
anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår ud af årsregnskab.

København, den 24. marts 2022

Bestyrelse

________________________ ________________________ ________________________
Maja Hvidtfeldt Håkansson
Formand

Ida Munch Jacobsen Signe Nielsen

________________________ ________________________ ________________________
Inna Helbæk Auroréalis
Næstformand

Jeppe Krommes-Ravnsmed Anne Riemenschneider

________________________
Line Hartnack
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen i Københavns Forældreorganisation - KFO

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Forældreorganisation - KFO for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med almindelig praksis for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med retningslinjer i tilskudsbrev af
25. januar 2021 fra Københavns Kommune. 

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 samt retningslinjer i tilskudsbrev af
25. januar 2021, 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med almindelig praksis for foreninger. 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. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstem-melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og
sædvanlig praksis.
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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 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 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 institutionens 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 ledelsen 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 24. marts 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70

Nicolai T. Visti
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Københavns Forældreorganisation - KFO for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
almindelig praksis for foreninger. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter 
Ved opgørelsen af foreningens indtægter for regnskabsåret er anvendt faktureringsprincippet, hvilket
vil sige, at ydelser er indtægtsført i takt med at levering og fakturering har fundet sted. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønrelaterede omkostninger.

Aktivitetsomkostninger
Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger til politiske aktivitet og medlemsarrangementer.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gæld
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse

KK-andel KFO-andel I alt I alt
Note 2021 2021 2021 2020

kr. kr. kr. kr.
Indtægter 1 500.000 297.530 797.530 848.470

Personaleomkostninger 2 -461.916 -153.972 -615.888 -671.642
Aktivitetsomkostninger 3 -10.383 -18.795 -29.178 -76.840
Administrationsomkostninger 4 -98.663 0 -98.663 -118.176

Resultat før finansielle poster -70.962 124.763 53.801 -18.188

Finansielle omkostninger 6 0 -1.040 -1.040 0

Årets resultat -70.962 123.723 52.761 -18.188
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Balance pr. 31. december
KK og KFO KK og KFO

Note 2021 2020
Aktiver kr. kr.

Tilgodehavende kontingenter 17.545 11.400
Hensat til tab på debitorer -11.400 -11.400

Likvide beholdninger 7 338.246 306.789

Omsætningsaktiver 344.391 306.789

Aktiver i alt 344.391 306.789

Passiver

Egenkapital primo 108.182 126.370
Årets resultat 52.761 -18.188

Egenkapital i alt 160.943 108.182

Indefrosne feriemidler 0 67.229

Langfristet gældsforpligtelser 0 67.229

Kortfristede gældsforpligtelser

Indefrosne feriemidler 67.228 0
Anden gæld 8 116.220 131.378

Gældsforpligtelser i alt 183.448 131.378

Passiver i alt 344.391 306.789
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Noter KK-andel KFO-andel I alt I alt
2021 2021 2021 2020
kr. kr. kr. kr.

Note 1, Indtægter
0 297.530 297.530 276.110

Bidrag og støtte 500.000 0 500.000 565.000
Tab på debitorer 0 0 0 7.360

500.000 297.530 797.530 848.470

Note 2, Personaleomkostninger

Lønninger
Lønninger 375.778 125.259 501.037 563.428
Bidragsfri A-indkomst 0 0 0 6.800
Pension 57.626 19.209 76.835 95.931
ATP og barsel 3.195 1.065 4.260 5.586
Regulering af feriepengeforpligtelse 20.337 6.779 27.116 -43.572
Hensat til feriefond 0 0 0 0 38.229

456.936 0 152.312 609.248 666.401
Øvrige personaleomkostninger
AER 3.872 1.291 5.163 5.240
Diverse udgifter 1.108 369 1.477 0

4.980 1.660 6.640 5.240

461.916 153.972 615.888 671.641

Politiske aktiviteter
Annoncer og reklame 0 0 0 1.079
Aktiviteter 0 7.505 7.505 51.056
Bestyrelsesmøder 0 11.290 11.290 14.114
Transportudgifter 0 0 0 256

0 18.795 18.795 66.505

Medlemsarrangementer
Foredragsholder 0 0 0 7.041
Medlemsaktiviteter 10.383 0 10.383 0
Lokaleleje 0 0 0 2.800
Forplejning 0 0 0 374
Møder med KK Forvaltningen 0 0 0 120

10.383 0 0 10.383 10.335

10.383 18.795 29.178 76.840

Kontingenter, institutioner

Note 3, Aktivitetsomkostninger
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Noter KK-andel KFO-andel I alt I alt
2021 2021 2021 2020
kr. kr. kr. kr.

Husleje 20.400 0 20.400 5.210
Revision 17.250 0 17.250 17.250
Bogføringsassistance 15.331 0 15.331 38.375
Kontingenter 7.990 0 7.990 15.000
Licens/avishold 0 0 0 3.289
Erhvervsforsikringer 3.783 0 3.783 3.646
Kontorartikler 0 0 0 2.356
Konsulentassistance 0 0 0 2.975
Gebyrer 2.207 0 2.207 2.972
Nyhedsbrevsudsendelse 0 0 0 2.504
Webhotel og domæne 1.764 0 1.764 2.280
IT anskaffelser 15.703 0 15.703 1.754
Gaver og blomster 0 0 0 1.642
Hjemmeside & software 4.257 0 4.257 7.329
Medlemssystem 9.978 0 9.978 10.336
Småanskaffelser 0 0 0 1.258

98.663 0 98.663 118.176

Note 6, Finansielle omkostninger
Pengeinstitut 0 1.040 1.040 0

0 1.040 1.040 0

Note 7, Likvide beholdninger
Foreningskonto, 53610507884 204.041 172.484
Foreningskonto, 53610519688 134.205 134.305

338.246 306.789

Note 8, Anden gæld
Skyldig A-skat 28.358 49.470
Skyldig AM-bidrag 9.974 16.569
Skyldig ATP 947 1.326
Skyldig pension 20.691 20.691
Afsat til revision 25.000 20.000
Afsat til bogholderi 0 5.000
Feriepengeforpligtelse 31.250 18.323

116.220 131.379

Note 4, Administrationsomkostninger
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