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Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning

Generelt
Bestyrelsen (Forretningsudvalget) har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 for Kongelig Dansk Aeroklub.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de afvigelser og tilpasninger som følge
af foreningens særlige regnskabsforhold.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Brøndby, den 5. februar 2022
Forretningsudvalget

Michael Olesen
Formand

Peter Eriksen

Årsregnskabet er godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den

Dirigent
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Det er vores opfattelse, at årsrapporten 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.

Den uafhængige revisors erklæringer
Til repræsentantskabet i Kongelig Dansk Aeroklub
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kongelig Dansk Aeroklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Kongelig Dansk Aeroklub har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 med taget det
af godkendte resultatbudget for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
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 selskabets 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.

Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35 65 84 32
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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 årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

·

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 selskabets 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.

Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35 65 84 32
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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:

Den uafhængige revisors erklæringer
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.

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.
Herning, den 5. februar 2022
Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35 65 84 32

Peter Kvistgaard Toft, MNE-nr. 33756
Statsautoriseret revisor

Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35 65 84 32
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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.

Foreningsoplysninger
Foreningen

Kongelig Dansk Aeroklub
(Danmarks Luftsports-Forbund)
Brøndby Stadion 20, c/o DHPU Idrættens Hus
2605 Brøndby

Bestyrelse
(Forretningsudvalg)

Michael Olesen (Formand)
Per Horn
Peter Eriksen

Revision

Vistisen & Lunde
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Guldborgvej 1
7400 Herning

Bankforbindelse

Danske Bank A/S
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Hjemmeside: www.kda.dk
E-mail: kda@kda.dk
Cvr.nr.: 87 32 98 28
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Beretning
Væsentligste aktiviteter
KDA´s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser i den udstrækning disses udøvere gennem
medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA.
KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser,
støtte op om luftsport nationalt og internationalt.

KDA uddelegerer Sporting Powers til den enkelte medlemsorganisation dækkende den/de relevante FAI subkommissioner.
Udvikling i regnskabsåret 2021
Regnskabsåret 2021 udviser et overskud på TDKK 49 mod et overskud på TDKK 24 i 2020. Forretningsudvalget
anser resultatet for acceptabelt.
Fremtiden
KDA´s mission er, blandt andet gennem påvirkning af myndigheder og andre beslutningstagere, men også i
samarbejde med andre samarbejdspartnere, at virke for nem og sikker adgang til luftsport og flyveoplevelser i
Danmark og udland, såvel gennem egne initiativer som ved at understøtte medlemsorganisationernes aktiviteter.
Det er således ikke noget selvstændigt økonomisk mål at opnå overskudsgivende drift, men det er et mål, at
anvende de opnåelige ressourcer optimalt på varetagelse af den overordnede mission.
Der påhviler KDA´s ledelse at sikre det økonomiske fundament, som tilvejebringer mulighederne for at kunne
udføre KDA´s kerneaktiviteter. Samtidig er der en forpligtigelse til at sikre KDA´s værdier og historie, som gennem mange år er opbygget af vores forgængere.
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KDA repræsenterer Danmark i Fédération Aeronautique Internationale (FAI) General Conference, hvor KDA varetager de tilsluttede organisationers interesser.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Kongelig Dansk Aeroklub for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med de afvigelser og tilpasninger som følge af foreningens særlige regnskabsforhold.
Regnskabspraksis er aflagt efter samme principper som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.
Indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, således de svarer til de faktisk erhvervede og afholdte
indtægter og udgifter i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på
grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender baseret på foreningens erfaringer fra tidligere
år.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.
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Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2021
Realiseret
2021

Budget
2021

Realiseret
2020

DKK

DKK

DKK

Note

Medlemskontingenter.....................................................................
Andre indtægter..............................................................................

318.050
0

305.800
0

312.292
200

1
2

Indtægter

318.050

305.800

312.492

Driftsomkostninger..........................................................................
Andre omkostninger........................................................................

128.640
129.594

177.900
124.000

148.179
133.399

Omkostninger

258.234

301.900

281.578

Resultat før finansielle poster

59.816

3.900

30.914

Finansielle udgifter..........................................................................

11.010

5.000

6.862

Årets resultat

48.806

-1.100

24.052

Der foreslås fordelt således:
Overført resultat .............................................................................

48.806

-1.100

24.052

48.806

-1.100

24.052
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Balance pr. 31.12.2021
Aktiver

2021

2020

DKK

DKK

Periodisering.............................................................................................................

8.358

8.145

Tilgodehavender

8.358

8.145

Danske Bank..............................................................................................................

1.589.515

1.540.922

Likvide beholdninger

1.589.515

1.540.922

Omsætningsaktiver

1.597.873

1.540.922

Aktiver

1.597.873

1.549.067

1.582.873

1.534.067

6

Anden gæld...............................................................................................................

15.000

15.000

7

Kortfristede gældsforpligtelser

15.000

15.000

Gældsforpligtelser

15.000

15.000

1.597.873

1.549.067

Note

Egenkapital

Passiver
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Passiver

Kontingentindtægter
Direkte medlemmer........................................................................
Dansk Ballon Union..........................................................................
Dansk Hanggliding og Paragliding Union..........................................
Dansk Faldskærms Union.................................................................
Dansk Svæveflyver Union................................................................
Dansk Ultralet Flyverunion..............................................................
Modelflyvning Danmark..................................................................
DLU..................................................................................................
Luftsport Danmark...........................................................................

Andre indtægter
Ekspedition af sportlicens................................................................

Driftsomkostninger
Lokale
Lokaleleje........................................................................................
Møder/konferencer
Møder og rejser, bestyrelse og personale mv. ................................
Forretnings- og luftsrumsudvalg......................................................
Koordineringsudvalg........................................................................
Støtte til internationalt arbejde.......................................................
NCM og EASA møder.......................................................................
Kontingenter mv.
FAI...................................................................................................
Europe Airsport...............................................................................
Friluftsrådet.....................................................................................
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Realiseret
2021

Budget
2021

Realiseret
2020

DKK

DKK

DKK

10.750
2.500
24.250
80.050
71.050
34.000
59.950
34.500
1.000

10.000
2.800
22.000
65.000
65.000
32.000
60.000
48.000
1.000

13.000
2.792
21.600
76.750
68.950
31.700
60.600
35.850
1.050

318.050

305.800

312.292

0

0

200

0

0

200

Note
1

2

3
9.108
9.108

9.000
9.000

9.061
9.061

3.637
0
0
0
0
3.637

5.000
15.000
5.000
15.000
8.000
48.000

3.124
0
5.160
10.600
0
18.884

83.071
26.074
6.750
115.895

88.000
26.200
6.700
120.900

87.334
26.200
6.700
120.234

128.640

177.900

148.179
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Noter

Andre omkostninger
Porto og gebyrer..............................................................................
Telefon og abonnementer...............................................................
Forsikringer......................................................................................
Revision...........................................................................................
Bogførings- og regnskabsmæssig assistance mv..............................
Konsulentopgaver............................................................................
IT-ydelser.........................................................................................
Abonnement flyverblade ................................................................
Diverse.............................................................................................

Finansielle udgifter
Renter, bank....................................................................................

Realiseret
2021

Budget
2021

Realiseret
2020

DKK

DKK

DKK

7.900
0
10.120
14.006
0
82.800
10.108
4.455
205

8.000
3.000
8.000
14.000
0
83.000
8.000
0
0

8.306
100
9.741
15.000
4.438
82.800
11.365
0
1.649

129.594

124.000

133.399

11.010

5.000

6.862

11.010

5.000

6.862

Egenkapital

Note
4

5

6

Egenkapital, primo ....................................................................................................
Overført resultat .......................................................................................................

Anden gæld
Omkostningskreditorer.............................................................................................
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1.534.067
48.806

1.510.015
24.052

1.582.873

1.534.067

15.000

15.000

15.000

15.000
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