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Påtegninger
Ledelsespåtegning

Brøndby, den 24. marts 2022

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for GymDanmark for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kapitel 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet/bestyrelsen i Danmarks Gymnastik Forbund

Konklusion 

Grundlag for konklusion 

Uafhængighed

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets 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 forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Gymnastik Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 
og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at 
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code.

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte 
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
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. 



Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Udtalelse om ledelsesberetningen

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, samt standarderne for offentlig revision, 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, samt standarderne for offentlig revision, 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 forbundets 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 forbundets 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at forbundet 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 bl.a. 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. 

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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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

København, den 24. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 30 70 02 28

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen.

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

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.
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Ledelsesberetning

Årets drift i GymDanmark

Coronarelaterede konsekvenser har også i 2021 haft stor indflydelse på GymDanmarks drift og virke.

Forbundets aktiviteter har i perioder været lukket helt ned. Det er dog lykkedes, med stor indsats fra 
forbundets frivillige og ansatte at finde metoder, hvorpå flere aktiviteter alligevel kunne gennemføres og 
afvikles som planlagt, fx i mindre grupper, udendørs og i digitale setups. Også løsninger på 
publikumsudfordringen blev fundet ved fx håndholdt streaming via mobiltelefoner, som sikrede, at både 
forældre og fans kunne følge med. Det har dog været uundgåeligt at GymDanmarks drift også i 2021 blev 
påvirket af Coronakonsekvenser.

Der blev også i 2021 brugt mange ressourcer på det store administrative arbejde i forbindelse med 
Coronakonsekvenser for aflysninger og udsatte aktiviteter. Vi har sat massivt ind i forhold til rådgivning og 
kommunikation.

Vi har tydeligt kunnet mærke et anderledes behov for rådgivning og sparring om myndighedernes 
retningslinjer og anbefalinger hos vores medlemsforeninger og har derfor brugt mange ressourcer på dette 
indsatsområde. Foreningernes behov for rådgivning og sparring til foreningsudvikling har derimod været 
minimal, hvilket også har været gældende for hjælp til opstart af fitness-aktiviteter og fitnesscentre.

Bestyrelsen har i 2021 haft en fortsat vigtig opgave med at bringe GymDanmark igennem pandemien, uden 
at lide unødige økonomiske tab. Udsigten til at der stort set ikke kunne afholdes aktiviteter i første halvår 
gjorde, at der har været ekstra fokus på at reducere omkostninger for at modsvare den tabte indtægt. 
Bestyrelsen har fulgt den økonomiske udvikling tæt og har truffet de fornødne beslutninger der har gjort, at 
vi har valgt at reducere omkostninger til et ansvarligt niveau, der samtidigt har sikret, at GymDanmarks 
strategiske udvikling ikke har været lagt i dvale.

Det viser sig at foreningerne har overlevet Coronakrisen, da GymDanmarks antal af medlemsforeninger ikke 
er påvirket. Dog har foreningerne mistet mange udøvere på baggrund af pandemien, hvilket påvirker 
GymDanmarks samlede medlemstal.

De seneste to års Coronaerfaringer har ført til en forventning om lavere deltagerantal til vores aktiviteter i 
den kommende tid.

GymDanmark har som konsekvens af manglende indtægt ved vores konkurrencer i 2021, samt nedgang i 
vores medlemstal som direkte følge af Corona, ekstraordinært modtaget 1,5 mio. kr. fra DIF i 
Coronakompensation.

Forbundsmøder

GymDanmarks bestyrelse var i 2021 værter for to større forbundsarrangementer, nemlig Sommerseminar i 
juni og Årsmøde, herunder temamøde, i november. Møderne har udover det lovformelle indhold også til 
hensigt at løfte det faglige niveau på tværs af organisationen, sikre vidensdeling og dialog samt styrke 
GymDanmarks sammenhængskraft.



Da der sidst på foråret og først på sommeren fortsat var Coronarestriktioner blev Sommerseminaret afholdt 
virtuelt og med stor succes. På sommerseminaret blev de frivillige præsenteret for de fire strategispor. 
Seminaret blev startskuddet til det kommende strategiarbejde i Spor 1, der omhandler national 
konkurrencestruktur for alle GymDanmarks discipliner. Dagen bød på oplæg og inspiration fra fagpersoner 
både internt i organisationen og fra andre specialforbund.

GymDanmarks Årsmøde 2021 blev afholdt den 13. november på Scandic i Kolding med 110 deltagere. 
Formanden aflagde mundtlig beretning og bestyrelsen fremlagde strategien for 2022 – 2025.
Derudover besluttede repræsentantskabet enstemmigt et nyt og gennemgribende vedtægtssæt for 
GymDanmark.

Alt i alt blev Årsmøde 2021, på trods af restriktioner, et godt og vellykket Årsmøde med god stemning og 
vigtige beslutninger.

Strategi

Med udgangen af 2021 afslutter vi den hidtidige strategiperiode og træder ind i en ny. Den nye strategi 
bygger blandt andet på de vigtige erfaringer, vi har gjort os i den forudgående strategiperiode.

Hovedtemaerne i den strategi vi har afsluttet med udgangen af 2021, har været organisationsudvikling, 
udbredelse af fitness i foreningsregi, udvikling af uddannelse, styrkelse af talentudviklingsmiljøerne i 
foreningerne samt udvikling af forbundets tilbud til medlemsforeningerne. Og på trods af de seneste to års 
udfordringer med Corona er vi i høj grad lykkedes med at opnå den udvikling, der blev lagt til rette for snart 
fem år siden. Dette danner et godt og solidt afsæt for opnåelse af de ambitiøse mål, der ligger foran os i den 
kommende strategiperiode.

Bestyrelsen har i 2021, udover deres almindelige virke, udarbejdet strategi 2022 – 2025. Det har været en 
proces med involvering af medlemmer og øvrig organisation.

GymDanmarks nye strategi er ambitiøs på medlemmernes og dermed forbundets vegne. Med et skarpt 
fokus på at sætte nye standarder for gode og sunde træningsmiljøer, skal strategiens indsatser sikre et 
overordnet mål om at fastholde medlemmerne i vores foreninger.

Arbejde med strategien har taget sit udspring i det politiske program, som medlemmerne vedtog på 
årsmødet i 2020.

Strategien operationaliseres i fire strategiske spor:

National konkurrencestruktur med afsæt i Etisk Kodeks, der kan danne grundlag for udvikling af 
konkurrencestrukturer og reglementer. Effekten skal sikre trivsel og udvikling hos gymnaster.
Træneruddannelse. Mange flere foreninger skal benytte GymDanmarks uddannelser for at sikre at alle 
gymnaster og fitnessudøvere mødes af en kompetent træner, uanset alder, niveau og ambitioner.
Fastholdelse af unge i gode foreningsmiljøer. Vi vil udvikle og udbyde aktiviteter til foreninger der vil 
arbejde med fastholdelse.
Vækst i Fitness og nye konkurrence- og eventformer. Fitness er i fortsat vækst i GymDanmark og endnu 
flere inaktive danskere skal med. I dette spor vil vi arbejde med nye konkurrence- og eventformer i 
fitness for at tiltrække nye medlemmer til foreningerne.



Økonomi

Årets resultat udviser et underskud på 1,3 mio. kr. Dette er et bedre resultat, end budgetteret og også 
bedre, end hvad man kunne forvente i et år, som har været stærkt påvirket af Coronarestriktioner og 
aflysninger.

Det budgetterede underskud på 1,8 mio. kr. var brug af opsparede midler, som er afsat til større udgifter i 
investeringsplanen (Uddannelse af internationale dommere, EM i TeamGym, investering i ny 
medlemsstruktur). Bl.a. pga. Corona blev disse udgifter ikke realiseret i 2021.

Da bestyrelsen modtog de første indikationer med et estimat for året, der viste et stort underskud som 
direkte konsekvens af aflysning af aktiviteter det første halve år, foretog bestyrelsen allerede efter årets 
første kvartalsrapport en revidering af budgettet, hvor der blev nedskaleret med 2,2 mio. kr. Der blev til 
denne justering foretaget en grundig gennemgang af forventninger og allerede realiserede påvirkninger, 
herunder både Coronarelaterede og øvrige, kendte afvigelser. Der blev foretaget besparelser på alle 
hovedgrupper og alle detailbudgetter blev finkæmmet, og der blev skåret helt ind til benet, uden at det 
påvirkede den direkte drift. Alle omkostningsjusteringer blev foretaget med fokus på at opretholde den 
strategiske fremdrift på alle områder og med mål om, at der ikke skulle trækkes udgifter med videre til 
2022.
Ambitionen var at undgå at trække sparekrav ind i den kommende strategiperiode, hvilket vi lykkedes med.

I årets sidste måneder kom der uventet hjælp, da DIF besluttede, at de resterende midler i initiativpuljen 
skulle bruges til at støtte forbund, der var særlig hårdt ramt af Coronarelaterede indtægtstab. GymDanmark 
ansøgte og modtog 1,5 mio. kr. i Coronastøtte.

Der er naturligvis også mange negative afvigelser i forhold til budget, som primært skyldes manglende 
aktiviteter som følge af Coronarestriktioner og -nedlukning i foråret. Fx har vi ikke kunnet eksponere vores 
samarbejdspartnere ved nationale konkurrencer og landholdsaktiviteter og derfor er de kontante 
sponsorater ikke blevet indfriet.

De væsentlige afvigelser i forhold til budget i 2021 er på hovedgrupperne administration, uddannelse & 
kurser, aktiviteter & konkurrencer og på landshold.

Administrationen har en negativ afvigelse på 0,7 mio. kr., som skyldes en kombination af manglende
licensindtægter, periodisering af tilskud fra DIF til at hjælpe andre specialforbundsforeninger i gang med 
fitness, dette er blevet hensat til 2022, hvor projektet genstartes efter Coronaudsættelsen men også fordi 
ledige stillinger samt vikariater ikke er blevet besat i første halvår. 

Uddannelse og kurser afviger negativt med næsten 1 mio. kr., hvilket naturligvis er pga. Corona-
afledte konsekvenser. Det samme gør sig gældende for konkurrencer, som afviger negativt med 2 mio. kr., 
hvilket skyldes, at de indtægtsgivende opvisninger og konkurrencer ligger i første halvår, hvor 
restriktionerne umuliggjorde store arrangementer.



Landsholdene kunne komme ud til flere mesterskaber i 2021, end de kunne året før. Alligevel ser vi en 
positiv afvigelse på 700 t.kr. på denne hovedgruppe, som primært skyldes, at Danmark ikke sendte hold til 
det udskudte EM i TeamGym.

Bestyrelsen ønsker et normaliseret budget for 2022 og arbejder ud fra, at Coronasituation har stabiliseret 
sig, og at vi igen kan gennemføre de planlagte aktiviteter, dog med en forventning om, at der vil være færre 
deltagere til vores aktiviteter, når vi starter op igen efter to års nedlukning.
Strategistøtten fra DIF er årligt 237 t.kr. mindre end sidste strategiperiode. Dette er indarbejdet i budgettet 
og mål og indsatser er skaleret efter dette.

Den økonomiske understøttelse af strategien er indarbejdet i hovedgrupperne.

Bestyrelsen har i 2021 udarbejdet en investeringspolitik, der skal sikre at GymDanmarks frie midler forvaltes 
ansvarligt, og at midlerne ved investering placeres med høj sikkerhed og efter et bæredygtighedsprincip. 
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at 3 mio. kr., svarende til den frie egenkapital, anbringes i værdipapirer 
med lav risiko, så vidt muligt ligeledes baseret på et bæredygtighedsprincip.

Samarbejde

På trods af begrænsede muligheder og mange aflyste aktiviteter, fortsætter GymDanmark det gode 
samarbejde med blandt andet Chopar (tøjleverandør), Holstebro Rejsebureau, Euro Gymnastic Equipment 
(redskabsleverandør) og Scandic-hotellerne. GymDanmark har også vigtigt samarbejde med en række 
efterskoler og foreninger med det fælles mål at udvikle gymnastikken. De fleste konkurrencer og 
landsholdssamlinger blev aflyst og derfor var fokus for samarbejdet i 2021 primært dialog, relationer og 
fremtidige muligheder. Der har i 2021 været aftalt et helt eller delvist frafald af kontantsponsorater for alle 
vores samarbejdspartnere, da vi ikke har kunne leve op til de lovede eksponeringsmuligheder. Der er stor 
forståelse og velvilje fra alle parter, og GymDanmark ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde, der skal 
komme gymnasterne til gavn.

GymDanmark repræsenteres i forskellige sammenhænge af forbundets politikere i både europæiske og 
internationale forbund. I 2021 har forbundet fortsat været repræsenteret på flere frivillige poster i Det 
Internationale Gymnastikforbund (FIG), Det Europæiske Gymnastikforbund (EG), og Det Europæiske Rope 
Skipping Forbund (ERSO). Forbundskontorets ansatte deltager også i forskellige internationale fora og 
arbejdsgrupper. Særligt er det nordiske samarbejde blevet styrket under Coronapandemien, og der holdes 
jævnligt virtuelle møder, hvor trivsel og safeguarding er det primære fokus.

Bestyrelsens konklusion
Forbundet har klaret sig godt igennem endnu et år med store prøvelser og udfordringer. GymDanmark har 
vist sit værd som solid og veldrevet organisation, der kan stå imod politisk og økonomisk i svære tider. 
Samtidig har bestyrelse, frivillige og foreninger været agile og tilpasningsparate, og dermed imødekommet 
de potentielle problemer, som Coronakrisen kunne påføre. Vi står som forbund stærkt økonomisk og 
organisatorisk og går ind i 2022 med et lyst syn på fremtiden og masser af planer og aktiviteter til glæde og 
gavn for vores mange medlemsforeninger og udøvere.



Skat af årets resultat 
Forbundet er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål. 

Aktivitetsomkostninger 
Omkostninger til aktiviteter periodiseres og omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Licensindtægter periodiseres og indtægtsføres, når aktiviteten afholdes.
Indtægter, der vedrører forbundets aktiviteter, vises under de enkelte aktiviteter. 

Kontingenter og tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund periodiseres og indtægtsføres for den 
periode, de vedrører. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

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. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 & 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og 
væddemål. Årsrapporten for Danmarks Gymnastik Forbund for 2020 er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil 
fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 



3 år 
5 år

10 år 

Forpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Hensatte forpligtelser måles til 
nettorealisationsværdi. 

Hensættelser 
Der foretages hensættelser til besluttede tiltag. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes 
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Alle realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i driften.

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives 
til denne lavere værdi. 

Værdipapirer 
Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Inventar 
IT
Trampoliner 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstid. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 



Resultatopgørelse

Realiseret 
2021

Budget
 2021

Realiseret 
2020

Note

Indtægter

Drift

Administration 1 10.386.496 12.455.000 11.399.959
Politik 3 9.001 742.000 580.000
COVID-19 kompensation DIF 1.500.000 0 400.000
Uddannelse og kurser 5 1.444.281 4.473.000 2.009.729
Arrangement og events 6 209.423 2.578.000 253.461
Konkurrencer 7 829.065 5.069.000 2.491.729
Foreningsservice 8 1.316.178 1.135.000 1.618.925

Drift indtægter i alt 15.694.444 26.452.187 18.753.803

Strategi
Landshold 9 356.600 1.121.000 217.945
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 94.600 16.000 0
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 21.500 190.000 59.665
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 0 32.000 0
Int. Dommer uddannelse 0 5.000 200
Springsikker samarbejdet m. DGI 47.595 56.000 16.841

Strategi indtægter i alt 520.295 1.420.000 294.651

Indtægter i alt 16.214.739 27.872.187 19.048.454



Note

Udgifter

Drift
Lønomkostninger 1 8.810.704 11.216.000 8.382.918
Administration 1 1.312.103 343.000 1.266.418
IT 2 717.099 1.018.000 819.334
Politik 3 419.162 1.131.000 436.715
Kommunikation/branding 4 110.594 336.000 65.562
Uddannelse og kurser 5 1.220.032 3.292.000 1.443.575
Arrangement og Events 6 195.439 2.632.000 292.745
Konkurrencer 7 463.278 2.674.000 966.167
Foreningsservice 8 1.220.709 1.267.000 1.166.963

Drift udgifter i alt 14.469.122 23.909.000 14.840.397

Strategi
Landshold 9 2.202.129 3.681.000 934.780
IT-udvikling (Spor 1) 3.750 300.000 19.946
Bevæg dig for livet (Spor 2) 10 500.807 600.000 515.771
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 96.649 80.000 475.615
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 16.170 507.000 137.638
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 131.412 192.000 169.435
Rekruttering 0 0 35.120
Konkurrence og Reglement 0 0 14.612
Int. Dommer uddannelse 51.754 374.000 4.809
Springsikker samarbejdet m. DGI 55.037 55.000 13.923
Mega-events 8.916 0 2.528.674

Strategi udgifter i alt 3.066.624 5.789.000 4.850.323

Udgifter i alt 17.535.745 29.698.000 19.690.720

Nettoresultat -1.321.007 -1.825.813 -642.266

Resultatdisponering: 2021 2020

Overføres til fri egenkapital 0 0
Internationale Events 0 -500.000
Strategisk egenkapital -1.321.007 -142.266

-1.321.007 -642.266



Balance 
2021 2020

AKTIVER

Anlægsaktiver
IT 361.424 215.333
Trampoliner 14 0 19.250
Anlægsaktiver i alt 361.424 234.583

Varebeholdning
Medaljer 131.293 154.885
Varebeholdning i alt 131.293 154.885

Omsætningsaktiver
Værdipapirer 15 2.913.701 3.036.076
Forudbetalte omkostninger 16 573 1.561.221
Diverse tilgodehavender 17 314.201 900.892
Kasse, bank 9.571.514 9.565.764
Omsætningsaktiver i alt 12.799.989 15.063.952

Aktiver i alt 13.292.706 15.453.420

PASSIVER

Egenkapital 21 8.208.799 9.529.805

Kortfristet gæld
Diverse kreditorer 210.580 40.751
DIF mellemregning 1.377.920 1.682.292
Forudmodtaget start-/kursusgebyr/kontingenter 1.436.850 1.264.423
Forudmodtagne licens og gebyr 302.075 301.718
Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events 18 358.793 40.844
Skyldige omkostninger 19 98.281 1.221.656
Periodisering 900.000 0
Feriepenge 20 399.408 371.187
Feriepenge til feriefonden 20 0 1.000.745
Kortfristet gæld i alt 5.083.907 5.923.615

Gæld i alt 5.083.907 5.923.615

Passiver i alt 13.292.706 15.453.420

Honorar til bestyrelsen 22



Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Tilskud DIF 9.254.000 9.299.000 9.299.000
Projekt tilskud DIF 0 970.000 0
Øvrige Tilskud 107.409 45.000 376.081
Licens 724.998 1.914.000 1.447.092
Finansielle indtægter 41.171 50.000 80.379
Administrationsgebyr 56.010 51.000 61.474
Leje af kontorplads 168.000 126.000 126.750
Øvrige indtægter 34.908 0 9.183

Indtægter i alt 10.386.496 12.455.000 11.399.959

Lønninger 10.374.414 11.215.740 8.382.918
Viderefakturering Projektløn Bevæg dig for Livet -1.563.710 -1.100.000 0
Formands Honorar 200.000 200.000 100.000
Personaleomk. 121.257 209.000 149.400
Møder og rejser adm. 106.350 200.000 193.054
Kontordrift 193.977 303.900 274.870
Husleje incl. forbrug 385.375 385.360 385.375
Ekstern konsulent 74.739 90.000 28.320
Finansielle udgifter 213.557 55.000 111.431
Øvrige udgifter adm. 16.848 0 23.968

Udgifter i alt 10.122.807 11.559.000 9.649.337

Administration i alt 263.689 896.000 1.750.623

Småanskaffelser/IT/Adm. 82.366 319.900 175.961
IT Drift 298.530 165.000 307.156
Software/Licenser 204.681 453.004 165.002
Resultatsformidling 0 80.500 30.321
Afskrivninger 131.523 300.000 138.669
Øvrige udgifter IT 0 0 2.225

Udgifter i alt 717.099 1.318.404 819.334

IT i alt -717.099 -1.318.404 -819.334

1 Administration

2 IT



Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Indtægter:
Holstebro Rejsecenter 0 90.000 80.000
Chopar 0 82.500 0
Scandic Hotel 0 20.000 0
Euro Gymnastic Equipment TeamGym 0 50.000 50.000
Partneraftale TeamGym Landshold 0 350.000 350.000
Partneraftale Tumbling Landshold 0 60.000 100.000
Deltagerbetaling rep. 9.001 29.500 0
Øvrige indtægter spons. 0 60.000 0

Indtægter i alt 9.001 742.000 580.000

Honorar pol. 11.442 30.000 9.376
Møder og rejser pol. 223.704 912.900 335.935
Møder og rejser udland pol. 36.151 0 20.728
Øvrige mødeudgifter pol. 56.346 37.400 20.550
Telefongodtgørelse pol. 19.300 57.000 38.300
Gaver pol. 5.273 5.400 7.078
Ekstern konsulent pol. 11.400 3.000 0
Branding af sponsor 0 62.500 0
Øvrige udgifter pol. 55.545 22.800 4.747

Udgifter i alt 419.162 1.131.000 436.715

Politik i alt -410.161 -389.000 143.285

Honorar kom. 4.000 32.000 12.950
Møder og rejser kom. 928 14.000 891
Småanskaffelser 0 0 1.203
Livestreaming 51.091 95.000 24.802
Markedsføring og Branding 45.201 80.000 25.717
Ekstern konsulent kom. 9.375 70.000 0
Øvrige udgifter kom. 0 45.000 0

Udgifter i alt 110.594 336.000 65.562

Kommunikation/branding i alt -110.594 -336.000 -65.562

4 Kommunikation/branding 

3 Politik



Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Deltagerbetaling udd. 1.397.792 4.473.000 1.946.884
Kursusmateriale 46.489 0 59.718
Øvrige indtægter udd. 0 0 3.128

Indtægter i alt 1.444.281 4.473.000 2.009.729

Instruktørlønninger 511.682 1.424.000 747.844
Møder og rejser udd. 120.594 1.360.200 452.243
Småanskafferlser udd. 0 0 631
Ekstern konsulent udd. 6.500 0 8.739
Kursusudgift 555.680 439.800 222.463
Øvrige udgifter udd. 25.576 68.000 11.655

Udgifter i alt 1.220.032 3.292.000 1.443.575

Uddannelse og kurser i alt 224.249 1.181.000 566.154

Billetsalg 118.738 476.000 0
Øvrige indtægter arr. 0 28.000 0
Deltagerbetalling arr. 54.540 253.000 253.461
World Gym for Life 0 440.000 0
Eurogym 0 1.280.000 0
Golden Age indt. 36.144 42.000 0
Kursusindtægter 0 59.000 0

Indtægter i alt 209.423 2.578.000 253.461

Lønninger arr. 4.788 194.000 23.181
Møder og rejser arr. 3.432 418.000 109.888
Møder og rejser udland arr. 0 0 59.831
Deltagergebyr World Gym for Life 0 305.000 0
Deltagergebyr Eurogym 0 940.000 0
Golden Age udg. 28.293 30.000 0
Arrangementsudgifter arr. 129.286 712.000 81.571
Deltagergebyr arr. 0 0 0
Øvrige udgifter arr. 29.640 33.000 1.789

Udgifter i alt 195.439 2.632.000 276.261

5 Uddannelse og kurser

6 Arrangement og Events



Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

NM TeamGym Junior 2020

Møder og rejser 0 0 3.345
Markedsføring og Branding, NM 0 0 12.619
Øvrige udgifter 0 0 520

Udgifter i alt 0 0 16.484

Arrangement og Events i alt 13.984 -54.000 -39.284

Billetsalg konk. 6.800 118.000 21.125
Deltagerbetaling konk. 820.265 4.648.000 2.234.992
Arrangementindtægter konk. 0 289.000 230.612
Øvrige indtægt konk. 2.000 14.000 5.000

Indtægter i alt 829.065 5.069.000 2.491.729

Lønninger konk. 0 0 2.363
Dommerhonorar konk. 55.488 469.000 149.666
Fortæring og rejser konk. 110.567 1.115.000 380.864
Møder og rejser udland konk. 11.627 35.000 0
Småanskaffelser konk. 0 62.000 3.867
Fragt af redskaber konk. 53.301 345.000 93.204
Konkurrenceudgifter 222.673 572.000 267.029
Øvrige udgifter konk. 9.623 76.000 69.174

Udgifter i alt 463.278 2.674.000 966.167

Konkurrence i alt 365.787 2.395.000 1.525.562

7 Konkurrence



Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Basismedlemskab 458.620 355.000 1.326.685
Disciplinmedlemsskab 854.058 780.000 289.740
Øvrige indtægter for. 3.500 0 2.500

Indtægter i alt 1.316.178 1.135.000 1.618.925

Møder og rejser for. 7.330 99.000 9.714
Forsikring foreninger 1.185.546 1.143.000 1.137.284
Gaver og faneplader 23.208 25.000 19.630
Ekstern konsulent for. 4.625 0 0
Øvrige udgifter for. 0 0 335

Udgifter i alt 1.220.709 1.267.000 1.166.963

Foreningsservice i alt 95.468 -132.000 451.962

Egenbetaling int. Mesterskaber landsh. 277.600 219.000 0
Arrangementindtægter landsh. 79.000 902.000 217.945

Indtægter i alt 356.600 1.121.000 217.945

Lønninger landsh. 765.900 622.000 735.624
Behandler 0 43.000 54.000
Rejser og fortæring udland lands. 1.141.546 2.630.000 32.205
Rejser og fortæring landsh. 44.250 181.000 80.358
Arrangementsomkostninger landh. 136.438 183.000 27.274
Øvrige udgifter landsh. 113.995 22.000 5.319

Udgifter i alt 2.202.129 3.681.000 934.780

Landshold i alt -1.845.529 -2.560.000 -716.835

9 Landshold

8 Foreningsservice



Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Projekttilskud 500.000 500.000 500.000
Honorar 0 10.000 0
Møder og rejser 807 90.000 12.846
Øvrige udgifter 0 0 2.925

Udgifter i alt 500.807 600.000 515.771

Bevæg dig for livet (Spor 2) i alt -500.807 -600.000 -515.771

Uddannelsen Efterskoler 94.600 16.000 0

Indtægter i alt 94.600 16.000 0

Lønninger 48.406 56.500 176.710
Møder og rejser 1.523 3.000 5.279
Startpakker og Udd.videoer 0 221.324
Grafisk arbejde 9.413 10.000 44.531
Øvrige udgifter 37.307 10.500 27.771

Udgifter i alt 96.649 80.000 475.615

Uddannelse udvikling (Spor 3) i alt -2.049 -64.000 -475.615

10 Bevæg dig for livet (Spor 2) 

11 Uddannelse udvikling (Spor 3)



Årsregnskab 1. januar - 31. december Årsrapport 2021      

Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Arrangementindtægter 0 70.000 0
Deltagerbetaling Samlinger 21.500 120.000 59.665

Indtægter i alt 21.500 190.000 59.665

Lønninger 5.500 280.500 71.401
Møder og rejser 0 158.000 45.202
Markedsføring og Branding 0 15.000 0
Arrangementsomkostninger 10.670 53.500 15.035
Øvrige udgifter 0 0 6.000

Udgifter i alt 16.170 507.000 137.638

Talentudviklingmiljøer (Spor 4) i alt 5.330 -317.000 -77.973

Mentorordning 0 25.000 0
Salg af lektionsplaner 0 7.000 0

Indtægter i alt 0 32.000 0

Honorar 50.813 35.750 17.926
Møder og rejser 1.991 61.750 39.132
Arrangementsomkostninger 39.958 9.500 0

Lektionsplaner og opvisningshæfter 0 60.000 18.122
Optagelser, TeamGym 0 0 61.771
Lektionsplan IG-pakken 0 15.000 0
Branding 38.650 10.000 23.110
Ekstern konsulent 0 0 9.375

Udgifter i alt 131.412 192.000 169.435

Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) i alt -131.412 -160.000 -169.435

13 Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5)

12 Talentudviklingmiljøer (Spor 4)



Realiseret Realiseret
2021 2020

Trampoliner, primo 19.250 22.250
Afskrivninger trampoliner, Materialefonden -19.250 -3.000

Trampoliner i alt 0 19.250

BG Invest Udenlandske Obligationsmarkeder 210.498 217.159
Danske Invest Erhverv - mellemlange obligationer 2.116.987 2.211.453
Danske Invest Pension - lange obligationer 525.222 553.113
Danske Aktier – Danske Bank 60.993 54.351

Værdipapirer i alt 2.913.701 3.036.076

Forudbetalte omkostninger 573 32.167
EM TG 2020 0 1.529.054

Forudbetalte omkostninger i alt 573 1.561.221

Debitorer 424.016 365.200
Trampolin materialefond -109.815 -76.133
Øvrige tilgodehavender 0 611.826

Diverse tilgodehavender i alt 314.201 900.892

14 Trampoliner

15 Værdipapirer

16 Forudbetalte omkostninger

17 Diverse tilgodehavender



Realiseret Realiseret
2021 2020

EM TeamGym 2020 339.990 38.300
Golden Age 2020 0 2.544
EuroGym 18.803 0

Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events i alt 358.793 40.844

Skyldige lønninger 16.187 160.396
Tilskud Region Hovedstaden - VM Idrætsgym. 0 1.000.000
Revision - EM TeamGym 0 30.000
Diverse skyldige 82.093 2.400
Skyldig deltagerbetaling pga. aflysninger 0 6.018
TRYG Sundhedsforsikring 0 22.842

Skyldige omkostninger i alt 98.281 1.221.656

Feriepenge 399.408 371.187
Feriepenge til feriefonden 0 1.000.745

Feriepengeforpligtelse i alt 399.408 1.371.932

18 Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events

19 Skyldige omkostninger

20 Feriepengeforpligtelse



Tilgang Afgang Ultimo

Fri egenkapital 3.000.000 0 0 3.000.000
Årets resultat, jf. disponering 0 0 0 0

Fri egenkapital i alt 3.000.000 0 0 3.000.000

Strategisk egenkapital
International dommeruddannelse 500.000 0 -500.000 0
Internationale Events 0 0 0 0
Strategisk egenkapital 6.029.806 500.000 -1.321.007 5.208.799

Strategisk egenkapital i alt 6.529.806 500.000 -1.821.007 5.208.799

Egenkapital i alt 9.529.806 500.000 -1.821.007 8.208.799

Der er i 2021 udbetalt 200 t.kr. i honorar til forbundsformand.

21 Egenkapital

22 Honorar til bestyrelsen



Bruttoregnskab
Realiseret Budget Realiseret

2021 2021 2020

DIF 9.254.000 10.269.000 9.299.000
Licens 725.098 1.914.243 1.447.092
Foreningskontingent – grundkontingent 458.620 355.000 1.326.685
Foreningskontingent – aktivitetskontingent 857.858 780.000 289.740
Tilskud andre 0 0 313.606
Tilskud - Undervisningsministeriet 87.829 0 62.475
DIF fond, dansk bredde- og eliteidræt 19.580 45.000 0
Diverse salg 100.700 133.000 186.468
Udbytte og renter 41.171 50.000 80.379
Diverse indtægter 232.286 56.000 31.727
Arrangementsindtægter 1.500.088 8.968.127 3.054.028
Kursusgebyr 1.434.523 4.537.877 1.973.819
Sponsorindtægter 0 712.500 580.000
Ekstraordinære indtægter:
COVID-19 kompensation DIF 1.500.000 56.000 400.000

Indtægter i alt 16.211.752 27.876.747 19.045.018

Løn (kontor & instruktører) -10.979.043 -14.122.306 -10.962.282
Rejseudgifter -876.802 -1.227.550 -208.021
Arrangementsomkostninger -378.001 -1.749.935 -2.945.497
Fortæring -426.821 -1.765.228 -681.484
Deltagergebyr -123.005 -1.780.800 -2.544
Møde- og opholdsudgifter -1.058.041 -4.257.464 -865.610
Forsikringer -1.308.569 -1.264.004 -1.253.846
Beklædning -189.150 -384.611 -99.507
Småanskaffelser/IT/administration -557.350 -1.279.191 -1.017.521
Diverse udgifter -171.598 -260.735 -109.099
IT -505.533 -613.004 -521.332
Porto/fragt -89.832 -18.000 -130.754
Husleje/lys/varme -385.375 -385.360 -385.375
Fotokopi/tryksager -72.016 -71.000 -160.377
Telefon -66.544 -112.559 -93.936
Afskrivninger -150.773 -300.000 -141.669
Renteudgifter -71.932 -55.000 -63.973
Kursregulering -122.375 0 -44.458

Udgifter i alt -17.532.758 -29.646.747 -19.687.284

Resultat -1.321.007 -1.770.000 -642.266


