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Revisionspåtegning

Til Københavns Kommune

Maksims Kommissarovs

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen

underskrift

Konklusion
Der er ikke konstateret fejl eller mangler i præsentationen og indregningen af oplysningerne i regnskabet, 
hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne

Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er 
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2021 samt forslag til 2022. Budgettallene, som fremgår i en 
særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt 
revision.

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten
Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i 
henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar, at 
årsregnskabet er korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til brug 
for udarbejdelsen af årsregnskabet, er korrekte.

Revisors ansvar og den udførte revision

Jeg / vi er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.

1. januar – 31. december 2021

Vi har efterprøvet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne verificere, at 
oplysningerne i regnskabet har en nøjagtighed og fuldstændighed, der medfører, at regnskabet giver et 
retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af resultatet af årets drift. 

Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune 
og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet.
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Formandens beretning for 2021 
 
2021 blev endnu et anderledes år for foreningen med delvis nedlukning i første halvår og en 
omfattende daglig håndtering af myndighedskrav og restriktioner på grund af COVID-19. På trods af 
det har vi formået at fastholde vores medlemmer, bevare vores aktiviteter og endda fejre foreningens 
20-års jubilæum.  
 
20-års Jubilæum 
I februar 2021 var det 20 år siden, at en flok ildsjæle tog initiativ til at skabe en frivillig forening ”Det 
Russiske Hus” for børn og unge i København. Det fejrede vi med online event med et tilbageblik på 
portrætter af de personligheder, der har præget foreningen gennem tiden og de mange små sjove 
fortællinger. I dagens anledning var det vigtigt at fejre alle frivillige, som er drivkraften i foreningen 
og lægger et stort og dedikeret engagement i foreningens arbejde. 
 
Medlemstallet    
Det samlede medlemstal pr. 31. december 2021 er 262 børn og unge under 18 år. Det er en lille 
nedgang siden sidste sæson (271 børn i 2020).  
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har igen i år været sat på overarbejde i forbindelse med Covid-19 håndtering. Vi har holdt 
flere ekstraordinære bestyrelsesmøder. Jeg vil benytte lejligheden, til at sige alle i bestyrelsen stor tak 
for jeres enestående indsats i 2021. Tak for mange effektive bestyrelsesmøder i god og positiv dialog, 
og fordi I vil bruge en stor del af jeres fritid på foreningen på i denne turbulente tid. 
 
Regnskabet 
Regnskabet viser et overskud på kr. 82.073. Midlerne skulle være brugt til flere af vores årlige 
arrangementer, som var blevet aflyst pga. Covid-19. Generelt var der brugt mindre end budgetteret på 
mange poster. Vi har dog brugt flere midler på indkøb af individuelle redskaber for billedkunst 
aktiviteter (pga. Covid-19). Der blev også brugt flere midler på kurser til frivillige, indkøb af 
individuelle læsebøger, arbejdsbøger, tegnebøger, træningshæfter. Vi begyndte også at arbejde på en ny 
hjemmeside til foreningen, hvor vi får hjælp fra et web-bureau. Hjemmesiden forventes at blive klar til 
brug i sommeren 2022.  
 
Lokaler 
I 2021 oplevede vi en del problemer med adgang til faciliteterne. Alle problemer var rapporteret til 
kommunen og en del af dem var blevet løst. Det er ikke alle lokaler der kunne udnyttes optimalt pga. 
corona-restriktioner. Fra august 2021 begyndte vi at bruge Europa-skolens lokaler.  
 
Aktiviteter  
Vores årlige talentkonkurrence/festival ”Chance” for talentfulde unge fra Danmark og flere andre 
europæiske lande var aflyst.  



 
 
Da alle faciliteter blev lukket i december 2020, var vi nødt til at omlægge vores aktiviteter til online fra 
januar 2021. Dog ikke alle aktiviteter kunne omlægges til online, f.eks. sprogaktiviteter for de helt små 
børn.  
 
Vores holdaktiviteter for børn i 2021 var flere forskellige sprogaktiviteter, billedkunst, kor/musik, 
matematik, orkester, dans/rytmik. I januar-april 2021 lå aktiviteterne på alle ugens dage, undtagen 
fredag: mandag-torsdag, 15.30-19.00 og lørdag-søndag, 09.00-16.00.  
 
I maj 2021 kom der en del lempelser af covid-19-restriktionerne, så vi lejede mindre private lokaler til 
almindelige ”offline” aktiviteter i små hold. Og fra juni 2021 kunne vi endelig begynde at bruge 
Københavns Kommunes faciliteter, dog med krav om corona-pas. Vi oprettede flere nye juni-hold, 
hvor især små børn blev prioriteret højest.    
 
Efterårssæsonen har budt på vores sædvanlige aktiviteter i lokalerne, dog fortsat med en del corona-
restriktioner. I løbet af hele den periode var vi nødt til at tilpasse os reglerne og omlægge flere 
aktiviteter mht. antal deltagere og adfærd.  
 
Instruktører 
Jeg vil benytte lejligheden, til at sige alle instruktører stor tak for jeres enestående indsats i 2021. 
Foreningen har flere engagerede instruktører og hjælpeinstruktører, som vi er meget tilfredse med, og 
som gennem en årrække har bidraget til, at foreningen har god kvalitet og stabilitet i tilbuddene. Men 
2021 var også et hårdt år for instruktørerne ligesom 2020, hvor planerne skulle omlægges hele tiden. 
Det er blevet sværere at få nye frivillige ind i foreningen og fastholde de gamle. Opgaven er at 
finde de rette, dem der vil og kan afse tid til det. En fast person, med gode kvalifikationer og folks 
tillid. I den forbindelse arbejdes der på at tilrettelægge et intro-program med en høj kvalitet og satse på 
videreuddannelse i form af seminarer, kurser osv. 
 
Juridisk afklaring vedr. brug af vores navn  
I 2021 stødte vi ind på et større problem, da Det Russiske Center for Videnskab og Kultur på Vester 
Voldgade 11 (Ruslands repræsentationskontor i Danmark) annoncerede på deres officielle 
Facebookside, at de skifter navnet til "Det Russiske Hus". De fremhævede i øvrigt, at det kun var 
beregnet til deres "uofficielle" brug. Dvs. på deres dokumenter vil der stå "Det Russiske Center for 
Videnskab og Kultur", men uofficielt - på facebook og i daglig tale vil de være "Det Russiske Hus". 
 
Vi vurderede, at deres brug af vores navn skader direkte vores forenings omdømme. Vi kan blive 
opfattet som deres filial, og der kan opstå rigtig mange uheldige situationer, hvis vi bliver forvekslet 
med Ruslands statsorganisation. Vi er en dansk frivillig forening som arrangerer aktiviteter for 
flersprogede børn, derfor er det helt ude af proportioner. Vi har henvendt os til Det Russiske Center for 
Videnskab og Kultur på Vester Voldgade 11 med et krav om at ændre deres navn tilbage til deres 



officielle navn og har fået et afslag. Bestyrelsen afholdt derfor et møde hvor der blev besluttet om at 
undersøge, om sagen kan løses ved hjælp af en jurist.  

 

Generalforsamling i 2022 
Juristen kom frem til at denne form for brug af vores navn er umiddelbart i strid med dansk 
varemærkelovgivning og markedsføringslovgivning. Der findes ikke officiel og uofficiel 
varemærkeretlig brug. Vores forening er registreret i cvr-registeret fra 2003 og har brugt navnet siden. 
Men vores brug skal bevises ved hjælp af en jurist. Og hvis juristen kommer frem til, at vi har en 
uregistreret rettighed, og man samtidig kommer frem til, at Det Russiske Center for Videnskab og 
Kultur driver erhvervsmæssig virksomhed, så vil deres brug af ”Det Russiske Hus” være en krænkelse 
af vores rettigheder, uanset om de stadig bevarer deres ”fulde” navn i nogen sammenhænge. Sådan en 
undersøgelse ville koste ca. 25.000 kr. og dertil ville der komme udgifter til en retssag på et ukendt 
beløb. Bestyrelsen vurderede, at et evt. sagsanlæg kan betyde uoverskuelige økonomiske konsekvenser 
for foreningen. Derfor kunne rebrandingen af foreningen være en løsning i denne kedelige situation. 
 
Medlemmerne blev indkaldt til en ekstraordinær forsamling i februar 2022, hvor der blev besluttet om 
at gennemføre rebranding af foreningen (nyt navn: Børnecenter Unikum). 
 
Information til medlemmerne 
Vi bestræber os på, løbende at holde hjemmesiden opdateret med basisinfo, nyheder og aktiviteter. 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at benytte hjemmesiden, for at orientere sig om vores 
aktiviteter, holdoplysninger og Corona-info. I Corona situationen benyttede vi meget mail, da det viste 
sig at være den bedste måde at kontakte forældre på. 
 
Tak 
Stor tak til bestyrelsen for det store arbejde, som I har lagt i foreningen i den forgangne sæson. I yder 
en kæmpe indsats med et stort initiativ, og med mange gode ideer til foreningens udvikling. Vi er et 
team, der repræsenterer mange forskellige kompetencer og netop derfor, er vi gode sammen. 
 
 
København, maj 2022 
Formand Valeri Likhatchev 
 






























