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FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN Foreningens navn: Københavns Frisbee Klub

Hjemsted: Københavns Kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2020

CVR-nummer: 32 37 97 45

BESTYRELSEN Formand: Tuf Krenchel

Næstformand (ultimate): Jeppe Arne Ankjær

Næstformand (discgolf): Carsten Jørgensen

Kasserer: Simon Krogsgaard

REVISON Revisor Nicolai Traasdahl Tarp
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BESTYRELSENS BERETNING

Formandens beretningen fra generalforsamlingen den 28. maj 2021

Foreningsaktiviteter

Jeg vil slutte af med at kigge fremad. Jeg tænker, at vi som Danmarks største ultimate- og discgolfklub har et 

ansvar for at gøre noget godt for vores sport. Hjælpe sporten med at vokse og måske endda hjælpe nogle af 

de andre klubber med tiltag. Inden for klubben håber jeg, at flere vil være med til at løfte de opgaver og sjove 

ting, man kan lave inden for træning og undervisning. Simpelthen bare tage nogle initiativer og få noget til at 

ske. Det betyder meget for alle de frivillige kræfter, der står bag, så de ikke føler, at de står alene.

Københavns Frisbee Klub (KFK) er en idrætsforening for ultimate frisbee og discgolf. Dette regnskab vedrører 

kun ultimatedelen.

Corona har gjort 2020 til et usædvanligt år på alle mulige måder for foreningen. Det gælder både for ultimate 

og discgolf. Vi har selvfølgelig været generet af det, men det har også givet os nogle ting. F.eks. har vores to 

afdelinger for ultimate og discgolf aldrig været så tæt knyttet som nu.

Hvis man kigger på vores medlemstal, så har der været en stor stigning, hvilket primært skyldes discgolf. 

Ultimate har også oplevet en lille stigning, hvilket er flot, når man tænker på, at vi har været igennem et 

coronaår.

Normalt plejer jeg at fortælle om alle de turneringer, vi har været til og de mesterskaber, vi har vundet. Men 

de eneste kampe, der er blevet spillet for ultimate, er et par DM-runder på græs. Og så lykkedes det i en 

snæver vending at afholde DM i beach. Her havde vi tre hold med, og det ene af herreholdene lykkedes at 

løbe af med sejren.

Der har været mange af de fede ting, som vi plejer at lave, som vi ikke har kunnet lave, f.eks. Frisbee & 

Friends. Vi har heller ikke haft en hyttetur eller julefrokost. På mange måder har det været et kedeligt år. Men 

det lykkedes dog også at holde nogle ting. F.eks. afholdte vi en KFK-sommerfest i Valbyparken som en 

integrationsfest mellem ultimate og discgolf. Det var måske det første skud på en lang række af 

arrangementer mellem afdelingerne.

2020 var også det år, hvor ultimateafdelingen, efter mange års tilløb, fik nye trøjer. Det har været en rigtig 

hård fødsel, men nu er det endelig sket. Jeg har set mange af jer have dem på, og det er fedt!

I en af banerne i Svanemøllehallen har der været en frygteligt farlig, skarp kant i den ene side, som har kostet 

flere forstuvede ankler og et enkelt brækket ben. Her er det lykkedes at få råbt kulturforvaltningen op. Det 

har resulteret i, at det er blevet udbedret. Så når vi skal spille indendørs igen, så skulle det forhåbentlig være 

med lidt færre skader.

En anden stor ting for ultimate er, at vores værste rivaler, Ragnarok, har lukket og slukket deres butik. En del 

tidligere Ragnarok-spillere har efterfølgende spurgt, om de måtte spille med os. Det har medført et fint 

integrationsforløb, og vi er glade for at kunne byde dem velkommen i klubben. Nu må vi finde den hårde 

modstand andre steder end på hjemmefronten.
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Den økonomiske udvikling

Afvigelser i planlagte projekter

Usikkerhedder i regnskabet

Der er ingen usikkerheder i regnskabet.

Transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner

Der har ikke været nogen transaktioner mellem foreningen og nærtstående parter.

Ligesom for mange andre idrætsforeningerner i Danmark, så har coronapandemien været årsag til mange 

afvigelser i planlagte projekter. Der har stort set ikke været nogen turneringer og de fleste sociale aktiviteter 

har været enten udskudt eller aflyst.

2020 har været et meget anderledes og turbulent år for hele Danmark – og dermed også for

ultimate og KFK. Coronapandemiens nedlukning af landet har medført aflysninger, udsættelser og begrænset 

adgang til ultimate. Dette har påvirket KFK's økonomi og regnskab.

Regnskabet for 2020 viser et overskud på 13 tusinde kr. Det er 32 tusinde kr. højere end året før og kan 

forklares ud fra følgende væsentlige ændringer: Udgifterne er faldet med 42 tusinde kr. Det afspejler mindre 

udgifter til turneringer i 2020 end året før. Samtidig er indtægterne faldet med 11 tusinde kr. Det afspejler 

blandt andet, at kontingenterne og deltagerbetaling er faldet med 19 tusinde kr. Omvendt er tilskuddet fra 

Københavns Kommune steget med 8 tusinde kr.
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RESULTATOPGØRELSE
Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2020

Regnskab Budget Regnskab Budget

Note Beløb i kr. 2020 2020 2019 2021

1 Kontingentindtægter 65.800 100.000 75.799 75.600

2 Anden deltagerbetaling 0 20.000 8.530 0

Tilskud fra Københavns Kommune

3 Medlemstilskud 25.932 20.000 18.050 25.000

Lokaletilskud 0 0 0 0

Tilskud til lederkurser 0 0 0 0

Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge 0 0 0 0

4 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 3.600 1.500 3.708 600

Renteindtægter 0 0 0 0

Indtægter i alt 95.332 141.500 106.087 101.200

Skattepligtige lønudgifter 0 0 0 0

5 Skattefrie godtgørelser 11.093 37.000 11.875 10.850

Øvrige personaleudgifter 0 0 0 0

6 Kontorholdsudgifter 9.237 7.000 7.851 9.999

7 Lokaleudgifter 810 1.200 2.420 810

8 Gebyrer for Københavns Kommunes faciliteter 0 14.000 7.700 0

Andre udgifter 0 0 0 0

Administrationsudgifter i alt 21.140 59.200 29.846 21.659

9 Reklameudgifter 4.490 2.500 1.938 4.756

Publikationer 0 0 0 0

10 Udgifter til turneringer 33.277 77.000 78.565 27.500

11 Udgifter til sociale aktiviteter 23.623 23.500 14.557 21.500

Særlige projekter 0 0 0 0

Aktivitetsudgifter i alt 61.390 103.000 95.060 53.756

Renteudgifter 0 0 0 0

Udgifter i alt 82.531 162.200 124.906 75.415

Årets resultat 12.801 -20.700 -18.819 25.785
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BALANCE PR. 31 DECEMBER 2020

Balance pr. Balance pr.

Note Beløb i kr. 31/12 2020 31/12 2019

AKTIVER

Driftsmidler 0 0

Deposita 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

Tilgodehavender 0 0

Forudbetalte udgifter 0 0

12 Likvide beholdninger 144.650 131.849

Omsætningsaktiver i alt 144.650 131.849

Aktiver i alt 144.650 131.849

PASSIVER

Egenkapital primo 101.849 83.030

Årets resultat 12.801 -18.819

Egenkapital ultimo 114.650 101.849

Langfristet gæld 0 0

13 Kortfristet gæld 30.000 30.000

Gæld til Københavns Kommune 0 0

Forudmodtagne indtægter 0 0

Gæld i alt 30.000 30.000

Passiver i alt 144.650 131.849

Eventualforpligtelser 0 0
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NOTER

Regnskab Budget Regnskab Budget

Note Beløb i kr. 2020 2020 2019 2021

1 Kontingentindtægter

Medlemmer 0-24 år 26.465 45.000 32.600 28.800

Medlemmer 25 år og derover 39.335 55.000 43.199 46.800

I alt 65.800 100.000 75.799 75.600

2 Anden deltagerbetaling

Medlemmer 0-24 år 0 10.000 4.265 0

Medlemmer 25 år og derover 0 10.000 4.265 0

I alt 0 20.000 8.530 0

3 Medlemstilskud

Ordinært tilskud for året 25.932 20.000 10.350 25.000

Supplerende medlemstilskud for 2019 0 0 7.700 0

I alt 25.932 20.000 18.050 25.000

4 Øvrige tilskud, indtægter og gaver

Tilskud fra fonde og legater 0 0 0 0

Fremleje af lokaler 0 0 0 0

Modtaget gaver 0 0 0 0

Salgsindtægter 3.600 1.500 3.708 600

Sponsorater 0 0 0

I alt 3.600 1.500 3.708 600

5 Skattefrie godtgørelser

Godtgørelse til frivillige 5.850 5.000 0 5.850

Kørselsgodtgørelser 5.243 15.000 11.875 5.000

Andre skattefrie godtgørelser 0 17.000 0 0

I alt 11.093 37.000 11.875 10.850

6 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler 0 0 0 0

EDB, hardware og software 0 0 0 0

Telefoni 0 0 0 0

Internet 0 0 0 0

Småanskaffelser (u. 10.000 kr.) 9.237 7.000 7.851 9.999

I alt 9.237 7.000 7.851 9.999

Småanskaffelser i regnskab 2020 er 6.290 kr. til spilleruniformer, 1.845 kr. til discgolfsæt, 575 kr. til 

kassererkursus og 527 kr. til håndsprit. I budget 2021 er der indreget køb af en cykelvogn.
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Regnskab Budget Regnskab Budget

Note Beløb i kr. 2020 2020 2019 2021

7 Lokaleudgifter

Husleje 0 0 0 0

Vand, varme og el 0 0 0 0

Vedligeholdelse af lokaler 0 0 0 0

Rengøringsmidler 0 0 0 0

Lejeudgift ved stævner og lejre 0 0 0 0

Skab i DGI Byen 810 1.200 2.420 810

I alt 810 1.200 2.420 810

8 Københavns Kommunes faciliteter

Gebyr for øvelokaler 0 0 0 0

Gebyr for øvrige fritidsfaciliteter 0 14.000 7.700 0

I alt 0 14.000 7.700 0

9 Reklameudgifter

Webside 2.940 1.000 707 3.256

Annoncering 1.550 1.500 1.231 1.500

Anden PR 0 0 0 0

I alt 4.490 2.500 1.938 4.756

10 Udgifter til turneringer

DFSU kontingent 26.000 27.000 25.400 26.000

DGI kontingent 1.560 1.500 1.470 1.500

Deltagergebyr turneringer 917 4.500 4.250 0

Turneringsstøtte 4.800 44.000 47.445 0

I alt 33.277 77.000 78.565 27.500

Deltagergebyr turneringer i regnskab 2020 er 500 kr. til beach og 417 kr. til Rooters U17 Copa Malmö. 

Turneringsstøtte i 2020 er støtte til spilleruniformer til Rooters.
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Regnskab Budget Regnskab Budget

Note Beløb i kr. 2020 2020 2019 2021

11 Udgifter til sociale aktiviteter

Generalforsamling 1.725 5.000 4.797 0

Sociale arrangementer 14.203 11.500 3.183 15.000

Møder 7.695 7.000 6.577 6.500

I alt 23.623 23.500 14.557 21.500

Balance pr. Balance pr.

Note Beløb i kr. 31/12 2020 31/12 2019

12 Likvide beholdninger

Dansk Bank 143.930 130.640

Kassebeholdning 720 1.209

I alt 144.650 131.849

13 Kortfristet gæld

Leverandører 30.000 30.000

I alt 30.000 30.000

Sociale arrangementer i regnskab 2020 er blandt andet julefrokost, kanalrundfart og sommerfest med 

discgolf.
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REGNSKABSPRAKSIS

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

Udgifter

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i 

anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Årsregnskabet for foreningen Københavns Fribee Klub er aflagt i overensstemmelse med 

tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens 

vedtægter. 

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens 

overgang, hvis indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og 

rabatter. Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. 

Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lignende givet til dækning af omkostninger indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger, som tilskuddet dækker. Projekter støttet af 

Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med nettobeløb.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Desuden indregnes alle omkostninger i 

resultatopgørelsen, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 

hensatte forpligtelser og 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, 

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. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 

over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 

akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og 

-gevinst over løbetiden. 
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Skat af årets resultat

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

BALANCEN

Tilgodehavender

Likvider

Hensættelser

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som 

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 

værdiændringer.

Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. 

Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.
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LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Københavns Fribee Klub.

København den 6. juni 2021

Bestyrelsen

Tuf Krenchel Jeppe Arne Ankjær

formand næstformand (ultimate)

Simon Krogsgaard Carsten Jørgensen

kasserer næstformand (discgolf)

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af 

foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i 

Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2020.
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REVISIONSPÅTEGNING

Til Københavns Kommune

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten

Revisors ansvar og den udførte revision

Revisors uafhængighed

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

Konklusion

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

København den 6. juni 2021

Foreningsvalgte revisor

Nicolai Traasdahl Tarp

revisor

Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2020 og forslag til 2021. Budgettallene, som fremgår i en 

særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt 

revision.

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen Københavns Frisbee Klub for regnskabsperioden 1. januar - 31. 

december 2020, der 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.

Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i 

henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Det er også bestyrelsens ansvar, at årsregnskabet er 

korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til udarbejdelsen af 

årsregnskabet, er korrekte.

Jeg 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. 

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 min 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.
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