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GLB REVISION

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Køge
Kunstforening.
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 2018 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 11. februar 2019

Bestyrelse

Gitte Dyrløv

Torben Jantzen

Ingrid Pedersen

Formand

Næstformand

Kasserer

Anne Raun

Karen Espersen

Karin Tofte-Hansen

Kim Lindsø

Pernille Sylvest

Susanne Pedersen

Udpeget af rådet

Udpeget af rådet

Vivi Thorslev
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GLB REVISION

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Køge Kunstforening
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Køge Kunstforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 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
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.
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 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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GLB REVISION

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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
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.
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.
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GLB REVISION

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 viden 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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Køge, den 11. februar 2019

GLB REVISION
Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 63

Søren Windahl
statsautoriseret revisor
mne9618
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GLB REVISION

Foreningsoplysninger

Foreningen

Køge Kunstforening
c/o Ingrid Pedersen
Ravnsborgvej 20, 2. 11.
4600 Køge
Telefon:

30234082

E-mail:

ingrid4600@gmail.com

CVR-nr.:

30 43 65 71

Stiftet:

22. maj 2007

Hjemsted:

Køge

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
12. regnskabsår

Bestyrelse

Gitte Dyrløv, Formand
Torben Jantzen, Næstformand
Ingrid Pedersen, Kasserer
Anne Raun
Karen Espersen
Karin Tofte-Hansen
Kim Lindsø, Udpeget af rådet
Pernille Sylvest, Udpeget af rådet
Susanne Pedersen
Vivi Thorslev

Revision

GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S
Fændediget 13
4600 Køge

Bankforbindelse

Sydbank A/S, Brogade 19D, 4600 Køge

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 23. marts 2019
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GLB REVISION

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er, at udbrede kendskab til og skabe forståelse for tidens kunst gennem udstillinger,
foredrag, film, rejser og museumsbesøg samt gallerivirksomhed i forbindelse med foreningens
udstillinger.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 198 t.kr. mod 166 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør 28 t.kr. mod
-74 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
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GLB REVISION

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Køge Kunstforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt 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 årsrapporten 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 finansiel post.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter kontingenter og tilskud, og indregnes i resultatopgørelsen såfremt indtægten
kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Netto resultat af aktiviteter
Netto resultat af aktiviteter omfatter indtægter og omkostninger i forbindelse med afholdte aktiviteter.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration.

Balancen
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note
1
2

2018

2017

198.399
-136.261

166.171
-215.760

62.138

-49.589

-33.971

-23.956

28.167

-73.545

Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

28.167
0

0
-73.545

Disponeret i alt

28.167

-73.545

Nettoomsætning
Resultat af aktiviteter
Bruttoresultat
Andre eksterne omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2018

2017

Likvide beholdninger

181.998

84.112

Omsætningsaktiver i alt

181.998

84.112

Aktiver i alt

181.998

84.112

Overført resultat

86.252

58.085

Egenkapital i alt

86.252

58.085

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

2.500
93.246

0
26.027

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

95.746

26.027

Gældsforpligtelser i alt

95.746

26.027

181.998

84.112

Omsætningsaktiver
5

Passiver
Egenkapital

Gældsforpligtelser
6
7

Passiver i alt
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Noter

1.

2018

2017

84.999
76.600
5.000
5.000

75.001
56.010
5.000
5.000

171.599

141.011

Aktivitetstilskud fra Køge Kommune
Kyndelmisse aktivitet
Køge Kyst til kunsthåndværksmarked

7.000
19.800

5.360
19.800

Aktivitetstilskud fra Køge Kommune i alt

26.800

25.160

198.399

166.171

Nettoomsætning
Ordinær omsætning
Tilskud, Køge Kommune
Kontigenter
Virksomhedssponsorat, Køge Havn
Virksomhedssponsorat, GLB REVISION
Ordinær omsætning i alt
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Noter

2.

2017

0
15.550
12.856
373
48.682
15.037
-3.205
0
0
0
0
0
0
0
0
7.642
20.194
0
26.672
-8.656
348
768

-250
12.829
0
0
32.532
0
0
27.217
16.874
10.589
7.000
37.061
20.372
16.376
3.872
6.993
0
24.295
0
0
0
0

136.261

215.760

1.680
4.563

944
0

6.243

944

Resultat af aktiviteter
Aktiviteter, Jan Sivertsen
Aktiviteter, Kyndelmisse
Aktiviteter, Adi Holzer
Aktiviteter, Nadia Plesner
Aktiviteter, Kunsthåndværksmarked
Aktiviteter, Artspace
Aktiviteter, Amerikansk Lotteri
Aktiviteter, Karen Bennicke & Peder Rasmussen
Aktiviteter, Kitt Kjærbye & Lars Hylleberg
Aktiviteter, Anita Viola
Aktiviteter, Luise Haugen
Aktiviteter, Akvaral udstilling
Aktiviteter, Mellemrum
Aktiviteter, Knud Odde, Vandreudstilling
Aktiviteter, Kunsttur til fyn
Aktiviteter, Kunst under træet
Aktiviteter, Poul Janus Ipsen
Drift af galleri, netto
Udlodninger
Udflugter, Berlin
Udlfugter, Møn
Udflugter, Christiansborg

3.

2018

Salgsomkostninger
Repræsentation
Reklameartikler og gaver
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Noter

4.

1.816
324
328
0
2.940
1.000
4.035
11.675
894
0

27.728

23.012

456
181.542

314
83.798

181.998

84.112

2.500

0

2.500

0

93.246

26.027

93.246

26.027

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

7.

2.952
4.561
788
2.500
4.563
1.000
5.545
0
5.519
300

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Sydbank

6.

2017

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Edb-omkostninger
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Forsikringer
Kontingenter
Generalforsamling
Medlemskort + PR.kort
Bestyrelsesmøder
Øvrige omkostninger

5.

2018

Anden gæld
Andre skyldige poster
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