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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Foreningen "Dans i Nordvest".

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold, god regnskabsskik samt efter gældende
vejledninger og instruktioner for modtagelse af offentlige tilskud.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vur-
deringen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 18. marts 2019

Bestyrelse

Sertac Celik Amanda Oppermann Cher Geurtze
formand næstformand

Bahadir Berber Søren Holten Vestergaard

Dirigent
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Foreningen "Dans i Nordvest"

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen "Dans i Nordvest" for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A, god regnskabsskik samt
regnskabsinstruks for Københavns Kommune af 29. september 2010, med senere ændringer af 9.
december 2014..

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og regnskabsin-
struks for Københavns Kommune af 29. september 2010, med senere ændringer af 9. december 2014.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik. Vores ansvar ifølge disse stan-
darder 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 op-
fyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen "Dans i Nordvest" har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. januar - 31.
december 2018. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabslovens bestemmelser og regnskabsinstruks for Københavns Kommune af 29.
september 2010, med senere ændringer af 9. december 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-
terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, 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 årsregn-
skabet 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne 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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forening-
ens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret 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 no-
teoplysningerne, 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 vi-
den opnået ved revisionen, eller om den 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 udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. 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 an-
svar 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 un-
dersøgte 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.
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Foreningsoplysninger

Foreningen Foreningen "Dans i Nordvest"
Bispebjerg Torv 1
2400 København NV

Telefon: 35821171
E-mail: uppercutdance@gmail.com

CVR-nr.: 36 28 45 36
Etableret: 9. november 2000
Hjemsted: København Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Sertac Celik, formand
Amanda Oppermann, næstformand
Cher Geurtze
Bahadir Berber 
Søren Holten Vestergaard

Revisor RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Foreningens aktiviteter i årets løb
Dans i Nordvest, der nu omfatter ca. 700 medlemmer, arbejder på at styrke og udvikle vore aktiviteter for
nordvestkvarterets børn og unge igennem fritidsundervisning, danseforestillinger, og samarbejde med lo-
kale skoler og fritidsinstitutioner.

I året 2018 har vi 52 aktive hold, og vi ønsker at udvide med flere talenthold for de større børn. Søndags-
holdene for de 1-7 årige og deres familier blev meget flittigt besøgt. 

Dans i Nordvest fik besøg af gæstelærere fra andre lande. I 2018 afholdt vi workshops med breakdance-
og hiphop-danser Vitor Hamamoto fra Brasilien, Ducky Kim fra Korea og dygtige moderne dansere fra
Italien og USA.

Dans i Nordvest afholdt sammen med Dansekapellet og Uppercut Danseteater den årlige koreografikon-
kurrence for Dans i Nordvests medlemmer og andre unge mellem 13 og 23 år. Konkurrencens dommer-
panel var de kendte koreografer Tonia Pedersen (hip hop), Ann Crosset (Det Kongelige Ballet,
Kompagni B) og moderne dans koreograf Edham Jesenkovic.

Dans i Nordvests trænere fik i løbet af 2018 flere inspirationsforelæsninger og workshops med speciel fo-
kus på pædagogiske metoder og koreografisk teknik for 60+, Dans og Arkitektur, og Dans og Biologi.

I løbet af 2018 fik Dans i Nordvests medlemmer tilbudt fælles aktiviteter som fx. shows i- og udenfor hu-
set. I maj, juni og september måned afholdt vi ligeledes forskellige sommer- og danseevents, hvor alle
vore unge var i sving, og vist familier og venner, hvad de har lært.

Dans i Nordvest indgik i subURBAN Dansefestival i maj 2018 og medvirkede i Community Dans fore-
stillingen PLAYGROUND sammen med Goldschmidts Musik Academy og 3 af Dans i Nordvests profes-
sionelle dansere og trænere. PLAYGROUND blev koreograferet af Anastasija Olescuka sammen med tre
af Dans i Nordvests koreografer og trænere. Forestillingen blev vist på Operahuset, på BIBLIOTEKET
på Rentemestervej, og på Dansekapellet.

I efterårsferien, juleferien og vinterferien afholdes workshops hvor Dans i Nordvest er aktiv i Danseka-
pellet og Tingbjerg Kulturhus. Under sommerferien fik vore medlemmer fra 10-16 år mulighed for at
deltage i Danseballaden, der fandt sted i Dansekapellet, og som sluttede fredag med et stort sceneshow på
scenen.

For at kunne fortsætte samarbejdet med Hip Hop Academy i Hamborg (HHA), er Dans i Nordvest i gang
med at planlægge nye udvekslingsprojekter. HHA besøgte København i maj 2018 med henblik på nye ak-
tiviteter i 2019 og 2020, og dialogen forsætter.

Kulturnatten i Dansekapellet har i flere år trukket fulde huse, og 60 børn fra Dans i Nordvest sammen
med 5 professionelle dansere fra Uppercut Danseteater, viste en stribe nye koreografier. I 2018 hed fore-
stillingen Nangijala og blev koreograferet af Reumert-prismodtager Mark Philip i samarbejde med flere
Dans i Nordvest trænere. Formand for Lokaludvalget,  Alex Heick, holdt åbningstalen. Dans i Nordvest
er allerede i gang med at researche og planlægge næste Kulturnat i 2019.
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Ledelsesberetning

Årets for-og efterårssæsoner sluttede med en række shows og forestillinger på Dansekapellets scene, hvor
Dans i Nordvests dansere over 4 år medvirkede.

De 4 lokale skoler, Utterslev Skole, Holbergskolen, Tagensbo Skole, Grøndalsvængets Skole, samt Lun-
dehusskolen, medvirkede i workshops i august og september i skoletiden. Undervisningen foregik i Dan-
sekapellet, og omfattede 4. og 5. klasser. I august/september 2018 kaldte vi workshop- og danseprojektet
Arkitekturen Danser. Det var et huskunstnerprojekt gennemført i samarbejde med Dansekapellet, og var
så store en succes at den gentager vi i 2019.

Behov for motion, og skolereformen har givet os nye udfordringer, og i løbet af 2018 underviste vore
trænere mange workshops på de Københavnske skoler og institutioner.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen "Dans i Nordvest" er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for regnskabsklasse A, med de afvigelser og tilpasninger der følger af foreningens særlige
regnskabsforhold, samt gældende vejledninger og instruktioner for modtagelse af offentlige tilskud.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Indtægter, herunder kontingenter indregnes i resultatopgørelsen efter indtægtskriteriet.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontante beholdninger.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2018 Budget 2018 2017
(ej revideret)

Tilskud, Københavns Kommune 893.043 825.000 854.349
1 FOS tilskud 342.935 196.000 249.318

Øvrige tilskud 139.600 84.000 58.958
Kontingenter 691.884 620.000 686.206

Indtægter i alt 2.067.462 1.725.000 1.848.831

2 Personaleomkostninger -1.671.926 -1.351.000 -1.289.619
3 Andre omkostninger -178.062 -268.500 -156.334
4 Aktivitetsomkostninger -266.672 -84.000 -291.950
5 Øvrige omkostninger -20.439 -21.500 -9.930

Omkostninger i alt -2.137.099 -1.725.000 -1.747.833

Resultat før finansielle poster -69.637 0 100.998

Finansielle omkostninger -564 0 0

Årets resultat -70.201 0 100.998

Årets resultat fordeles således:
Overført restandel af årets resultat -70.201 0 0
Overført til egenkapitalen 0 0 100.998

I alt -70.201 0 100.998
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2018 2017

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 35.611 0
Tilgodehavender i alt 35.611 0

Likvide beholdninger 489.741 715.305

Omsætningsaktiver i alt 525.352 715.305

Aktiver i alt 525.352 715.305

Passiver

Egenkapital

Saldo 1. januar 203.041 102.044
Årets resultat -70.201 100.998
Egenkapital i alt 132.840 203.042

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser 0 30.000
Hensatte forpligtelser i alt 0 30.000

Gældsforpligtelser

6 Anden gæld 122.512 168.261
Forudindbetalt kontingent 270.000 314.002
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 392.512 482.263

Gældsforpligtelser i alt 392.512 482.263

Passiver i alt 525.352 715.305
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Noter

2018 Budget 2018 2017
(ej revideret)

1. FOS tilskud

Ordinært tilskud 278.110 196.000 226.086
Ekstraordinært tilskud ifbm. årsafregning 35.483 0 23.232
Restafregning, sidste år 29.342 0 0

342.935 196.000 249.318

2. Personaleomkostninger

Lønninger, honorarer, undervisere 1.528.203 1.180.000 1.137.369
Honorarer 102.900 110.000 120.598
Pensioner 19.810 35.000 5.928
Diverse sociale bidrag m.v. 21.013 26.000 25.724

1.671.926 1.351.000 1.289.619

3. Andre omkostninger

Udarbejdelse og revision af årsrapport 0 20.000 16.500
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 89.531 178.000 67.906
Gebyrer Danløn 10.286 0 6.915
Kontorartikler 37.830 10.000 12.924
Repræsentation 837 4.500 1.154
Fotokopiering og vedligehold af inventar 0 14.000 12.821
IT-kommunikation 16.985 15.000 14.361
Forsikringer 3.246 8.000 3.099
Klubmodul - IT program 12.515 0 11.825
Gebyrer, bank m.m. 5.851 10.000 6.944
Diverse 981 9.000 1.885

178.062 268.500 156.334
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Noter

2018 Budget 2018 2017
(ej revideret)

4. Aktivitetsomkostninger

Koreografikonkurrence 24.506 0 4.730
"Kulturnatten" 34.516 0 41.630
Afslutningsshow 11.775 0 2.486
Talentudviklingsomkostninger, billetter mm. 33.344 0 10.674
Koda 3.195 0 8.361
Workshops 5.500 0 0
Udgifter, Battle 20.272 0 1.112
Community Theatre 25.000 0 0
Pop up show 15.000 0 0
Suburban 640 0 0
Eksterne undervisere 42.178 0 44.936
Produktionsomkostninger 3.298 84.000 15.100
Projekt, Playground -1.889 0 86.841
Projekt, Huskunstner 0 0 76.080
Projekt, Nangijala 49.337 0 0

266.672 84.000 291.950

5. Øvrige omkostninger

PR-reklame 12.465 16.500 4.938
Transport m.v. 5.282 0 4.040
Fortæring, mødeudgifter 2.692 5.000 952

20.439 21.500 9.930

31/12 2018 31/12 2017

6. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 20.342 27.474
Skyldig ATP og andre sociale ydelser 2.181 2.763
Skyldig løn 0 12.468
Feriepenge 23.244 25.515
Beregnede afsatte feriepenge 36.000 30.041
Revisor 25.000 35.000
Skyldig bogholder 13.813 35.000
Andre skyldige omkostninger 1.932 0

122.512 168.261
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