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Ledelsespåtegning 
 
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 for Idrætsforeningen 
Kæmperne af 1998.  
 

• Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med til-
pasninger 
 

• Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsinstruks for godkendte frivillige folkeoply-
sende foreninger, der modtager medlems- og/eller lokaletilskud, fra Københavns Kommune samt for-
eningens vedtægter 

 
• Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. 

december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. 
december 2020. 

 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.  
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
København N, dags dato 

Ledelsen:  

Jens Bjørn Pedersen, formand Ulla Edelmann Jensen, næstformand 

Rikke Moltke Anita Husum Moth 

Gitte Kjær Hansen Lars Olesen 

Dina Marina Isbrand Merete Randrup, kasserer 

Tan Nguyen, instruktørrepræsentant Chrstine Topp, foreningskoordinator 
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Ledelsesberetning 
 
Foreningsaktiviteter 
2020 har været et vanskeligt år for alle – også for Kæmperne. Grundet coronapandemien har foreningens faste 
hold har haft svære vilkår i løbet af året. Først var der fuld nedlukning i foråret, så fik vi mulighed for at tilbyde 
udendørsidræt og valgte derfor at omlægge flere af vores hold. Vi søgte desuden om ekstra midler fra Kulturmini-
steriet, og kunne derfor holde gang i flere aktiviteter i juli måned, hvor vi ellers plejer at drosle meget ned. Hen 
over sommeren var der nogenlunde normale tilstande, og vi oplevede generelt en god opbakning og interesse for 
aktiviteterne udendørs. Denne tendens ønsker vi at bygge videre på fremover.  
Vi nåede lige at fejre Verdens Mentale Sundhedsdag med en cykeltur d. 10/10, før der desværre blev indført for-
samlingsforbud igen. Det betød, at vi måtte køre med tilmelding på alle hold, til stor gene for både medlemmer 
og instruktører. Selvom der fortsat var aktivitet på holdene, har vi erfaret, at det er den samme gruppe af med-
lemmer, der har overskud til at melde sig til på forhånd og møde op til træning – resten bliver inaktive og ender 
måske med at falde helt fra.  
Året endte desværre med endnu en fuld nedlukning af indendørsidrætten, og vi måtte igen ty til udendørsaktivi-
teter. Heldigvis fik vi mulighed for at tilbyde lidt fitness på Kompasset på Amager, som er et tilbud under social-
psykiatrien og derfor undtaget nedlukning. Flere Kæmpere har benyttet sig af dette og er blevet rigtig glade for at 
komme derude, og derfor vil vi naturligvis se på mulighederne for at samarbejde mere med Kompasset i fremti-
den.  
2020 var også året, hvor foreningen fik nyt kontor i Grøndal Multicenter. Her sidder vores koordinator, og der er 
ligeledes god plads til ekstra kontormedhjælpere, bestyrelsesmøder og klubhygge.  
Der er træffetid på kontoret hver tirsdag og torsdag kl. 13.30 – 15.30, hvor man kan høre mere om foreningen, 
betale kontingent eller blot komme forbi til hyggesnak og en kop kaffe. 
 
Den økonomiske udvikling, væsentlige budgetafvigelser og forbrug af overskud  
Den økonomiske udvikling er indtil videre nogenlunde stabil, men foreningen har oplevet et fald i medlemstallet i 
løbet af 2020 – sandsynligvis som følge af coronapandemien. Det samlede medlemstal for hele 2019 var 435, 
mens det for 2020 er 402. Det svarer til et fald på 7,6%. Det må forventes, at medlemstallet kan falde yderligere i 
2021 og dermed påvirke indtægter fra kontingenter og medlemstilskud fremadrettet.  
Antallet af frivillige og instruktører svinger altid lidt op og ned. Vi så en stigning i 2019 fra ca. 30 til 35 instruktører 
og frivillige, og i 2020 har dette tal ligget nogenlunde stabilt. I 2020 havde vi 12 timelønnede instruktører, resten 
var frivillige (fx hjælpetrænere, fiskeklub, bestyrelse osv.). Grundet de periodevise nedlukninger samt ændring af 
faste aktiviteter, har nogle frivillige været helt eller delvist inaktive i løbet af 2020, og det er derfor usikkert, hvor 
mange af dem, der vil genoptage deres frivillige arbejde, når vi vender tilbage til en mere normal hverdag.  
Alle timelønnede instruktører har fået løn for deres faste timer under nedlukningerne, og flere af instruktørerne 
har frivilligt omlagt deres timer og tilbudt udendørs aktiviteter i stedet. Herudover fik vi ekstra midler fra Kultur-
ministeriet til aktiviteter og aflønning i juli måned, så derfor er udgifterne til lønninger højere end i 2019, men 
dog lavere end budgetteret for 2020, da der ikke har været lige så stort behov ekstra vikartimer.  
Som følge af coronapandemien blev alle større arrangementer aflyst, hvilket bl.a. afspejler sig i færre udgifter og 
indtægter (deltagerbetalinger) end budgetteret. Det er den primære årsag til, at foreningen går ud af 2020 med 
et større overskud, idet der ellers var budgetteret med et lille underskud. Derudover har Københavns Kommune 
ikke opkrævet foreningsgebyr for brug af haltider i 2020, og dermed heller ikke udbetalt ekstra medlemstilskud 
som refusion herfor.  
Overskuddet i 2020 forventes brugt i 2021 på at vedligeholde foreningens faste hold på trods af et faldende med-
lemstal. Vi vil desuden fokusere på at afholde flere klubarrangementer (både idrætslige og sociale), for at få gang 
i fællesskabet igen – så vidt det er muligt ift. coronapandemien.  

Afvigelser i planlagte projekter 
I 2020 har vi modtaget midler til frivilligt socialt arbejde (§18 midler) fra Københavns Kommune til 2 forskellige 
projekter. Det ene var en 2-årig bevilling på 45.000 kr. til frivilligpleje og opkvalificering af instruktører og frivillige 
i hhv. 2019 og 2020. Det andet var et engangstilskud på 50.000 kr. til Aktivitetsudvikling i 2020. Grundet coronap-
andemien besluttede Kommunen at ændre bevillingsvilkårene, så midlerne kunne bruges på coronarelaterede 
aktiviteter. Vi har dog stadig et lille mindreforbrug på begge projekter, som bl.a. skydes aflysninger af planlagte 
aktiviteter.  
Foreningen har desuden modtaget midler fra Trygfonden til varmtvandsgymnastik på Amager. Der er budgetteret 
med det fulde tilskud i 2020, selvom projektet løber frem til medio 2021. Derfor er de faktiske indtægter og udgif-
ter i 2020 lavere end budgetteret.  
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Tak til instruktører og frivillige 
På trods af et år fyldt med udfordringer, har vi alligevel formået at få det bedste ud af det, så vi fortsat kunne til-
byde idræt og fællesskab for psykisk sårbare. Det er virkelig godt gået, og vi vil gerne rette en særlig tak til for-
eningens instruktører og frivillige, som har været omstillingsparate og udvist stor tålmodighed. Uden jer var der 
ingen forening. Sidst men ikke mindst skal der også lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og for jeres 
engagement med div. udvalg, fundraising og spændende drøftelser på vores møder.  
 
København N, dags dato 
 
 

Ledelsen:  

Jens Bjørn Pedersen, formand Ulla Edelmann Jensen, næstformand 

Rikke Moltke Anita Husum Moth 

Gitte Kjær Hansen Lars Olesen 

Dina Marina Isbrand Merete Randrup, kasserer 

Tan Nguyen, instruktørrepræsentant Chrstine Topp, foreningskoordinator 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til foreningens medlemmer 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabs-
praksis. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og 
den regnskabspraksis der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis, samt i overensstemmelse med tilskuds-
betingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.  
 
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 revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-
melse 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 konklu-
sion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Foreningen har i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger, medtaget de af ledelsen godkendte 
budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af re-
sultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. 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 foreningens evne til at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, ind-
stille 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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække 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 indfly-
delse 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 yderli-
gere 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 denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 



Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 
CVR- nr. 30064763 

Regnskab for 1. januar 2020- 31. december 2020 
 

Side 6  
 

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 forår-
saget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-
ning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-
teten af foreningens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige 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 foreningens 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 revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort-
sætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-
melse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

 
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. 
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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 forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års-
regnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-
information i ledelsesberetningen. 
 
Erklæring i henhold til anden lovgivning 
Foreningen er fra 1. januar 2020 forpligtet til at indhente handicaperklæringer for medlemstilskud modtaget fra 
Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Dette er dog ikke muligt pga. foreningens særlige mål-
gruppe, og foreningen er derfor i dialog med forvaltningen om at løse problemet. På tidspunktet for aflæggelse af 
regnskabet er sagen endnu ikke blevet behandlet i Folkeoplysningsudvalget, og det er derfor endnu ikke afklaret, 
hvorvidt dette vil have betydning for foreningens økonomi på længere sigt. 
 
Roskilde, dags dato 
 
MER REVISION A/S 
CVR.nr. 32 34 47 20 
 
 
Daniel Jacobsen 
Registreret revisor - FSR danske revisorer 
MNE-nr. 41369 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav samt årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser samt aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for 
støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune.  
 
Årsregnskabet er, grundet nye krav fra Københavns Kommune, ændret i opsætning. Resultat, balancesum og egen-
kapital for 2019 er uændret. Sammenligningstallene er dog tilpasset den nye model.  
 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.  
 
GENERELT 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkost-
ninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtel-
ser samt 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 lø-
betiden.  
  
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
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RESULTATOPGØRELSEN 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret og medtaget hvis de vedrører regnskabsåret.  
 
 
Administrationsudgifter 
Administrationsudgifter omfatter lønudgifter, skattefrie godtgørelser, øvrige personaleudgifter, kontorhold, loka-
leudgifter og andre administrationsrelaterede udgifter.  
 
Aktivitetsudgifter 
Aktivitetsudgifter omfatter udgifter relateret til foreningens aktiviteter og arrangementer.  
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BALANCEN 
Balancen er opstillet efter regnskabsinstruks for godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune.  
 
Andre tilgodehavender  
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter faktisk indestående likvider på statusdagen.   
 
Egenkapital 
Egenkapital omfatter ”egenkapital” der er et udtryk for den frie kapital  
 
Andre gældsforpligtelser  
Andre gældsforpligtelser, som omfatter skyldige skatter, gæld til leverandører samt andre skyldige omkostninger. 
Disse måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse  1. januar 2020 - 31. december 2020 
 
    

   
Ikke revideret 

budget   
 Note 2020 2020 Afvigelse 2019 

      
       

Indtægter      
Driftstilskud SOF/Kompasset  90.000 90.000 0 80.000 
Aktivitetstilskud Københavns Kommune 1 183.738 200.738 -17.000 147.054 
Tilskud til kurser Københavns Kommune  0 0 0 10.234 
§ 18 midler København 2 85.027 95.000 -9.973 45.000 
Puljemidler Frederiksberg  89.000 89.000 0 75.000 
Driftstilskud Frederiksberg  33.000 32.000 1.000 32.000 
Kontingenter (medlemmer)  188.527 180.000 8.527 201.218 
Deltagerbetaling diverse arrangementer 3 6.726 77.900 -71.174 101.467 
Salg af T-shirts & Diverse  0 0 0 780 
Andre indtægter og donationer 4 55.867 93.300 -37.433 20.042 
Indtægter i alt  731.885 857.938 -126.053 712.795 

      
      
Skattepligtige lønudgifter 5 291.455 319.600 -28.145 281.450 
Skattefrie godtgørelser  7.000 10.000 -3.000 15.063 
Øvrige personaleudgifter 6 81 22.000 -21.919 28.590 
Kontorholdsudgifter 7 31.636 35.000 -3.364 19.437 
Lokaleudgifter 8 18.168 41.000 -22.832 10.784 
Andre udgifter 9 53.336 57.000 -3.664 51.794 
Administrationsudgifter i alt  401.676 484.600 -82.924 407.117 

      
Bowling baneleje  7.830 9.500 -1.670 14.130 
Diverse fester for medlemmerne  0 40.000 -40.000 3.225 
Rekvisitter  11.402 20.000 -8.598 18.806 
Varmtvandsgymnastik ekskl. løn  10.580 39.500 -28.920 0 
Diverse ture/stævner/klubarrangementer 10 6.084 96.000 -89.916 134.166 
§18 midler København 11 53.384 65.000 -11.616 45.220 
Udgifter Frederiksberg 12 109.937 121.000 -11.063 119.555 
Aktivitetsudgifter i alt  199.217 391.000 -191.783 335.102 

      
UDGIFTER I ALT  600.894 875.600 -274.706 742.219 

      
ÅRETS RESULTAT  130.991 -17.662 148.653 -29.424 
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Aktiver pr. 31. december  2020 

     
      
   Note 2020 2019 

      
Omsætningsaktiver      
Tilgodehavender   13 19.540 10.354 
Likvide beholdninger   14 245.141 104.843 

    264.681 115.197 

      
Aktiver i alt    264.681 115.197 

       
 

 

 

Passiver pr. 31. december  2020 

     
      

   Note 2020 2019 

      
      
Egenkapital primo    75.959 105.383 
Overført af årets resultat    130.991 -29.424 
Egenkapital i alt    206.950 75.959 

        
Kortfristet gæld       
Anden gæld   15 57.731 39.238 

    57.731 39.238 

      
Passiver i alt    264.681 115.197 
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Noter 1. januar 2020 - 31. december 2020 
 
   
       

    
Ikke revideret 

budget   
1 Aktivitetstilskud Københavns Kommune  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Ordinært tilskud  134.064 134.064 0 137.334 

 Ekstra tilskud fra året før til brug i året  49.674 49.674 0 0 

 Refusion af gebyr for faciliteter  0 17.000 -17.000 9.720 

   183.738 200.738 -17.000 147.054 

           

    
Ikke revideret 

budget   
2 § 18 midler København  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Opkvalificering instruktører/frivillige  45.000 45.000 0 45.000 

 Mindreforbrug opkvalificering instruktører og frivillige  -4.906 0 -4.906 0 

 Aktivitetsudvikling  50.000 50.000 0 0 

 Mindreforbrug aktivitetsudvikling  -5.067 0 -5.067 0 

   85.027 95.000 -9.973 45.000 

       

    
Ikke revideret 

budget   
3 Deltagerbetaling diverse arrangementer  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Deltagerbetaling, Bowling  5.400 4.000 1.400 4.320 

 Deltagerbetaling, Vejle  0 0 0 23.800 

 Deltagerbetaling, Sommerfest  0 0 0 3.575 

 Deltagerbetaling, Julefrokost (aflyst grundet Covid-19)  0 8.000 -8.000 1.330 

 Deltagerbetaling, Playitas (aflyst grundet Covid-19)  0 63.900 -63.900 56.920 

 Deltagerbetaling, Fodboldturnering  0 0 0 8.317 

 Deltagerbetaling, øvrige  1.326 2.000 -674 3.205 

   6.726 77.900 -71.174 101.467 

       

    
Ikke revideret 

budget   
4 Andre indtægter og donationer  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Private donationer  13.367 13.300 67 19.800 

 Trygfonden (forbrug 2020 - bevilling i alt 55.000 kr.)  17.500 55.000 -37.500 0 

 Kulturministeriet  25.000 25.000 0 0 

 Salg af fjerbolde  0 0 0 242 

   55.867 93.300 -37.433 20.042 
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Ikke revideret 

budget   
5 Skattepligtige lønudgifter  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Lønafregning  285.617 312.500 -26.883 275.060 

 ATP  2.137 3.500 -1.363 3.265 

 Løngebyrer  3.701 3.600 101 3.125 

   291.455 319.600 -28.145 281.450 

       
       

    
Ikke revideret 

budget   
6 Øvrige personaleudgifter  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Klubtøj, logo m.m.  0 10.000 -10.000 4.763 

 Kurser  0 2.000 -2.000 17.252 

 Diverse  81 10.000 -9.919 6.575 

   81 22.000 -21.919 28.590 

       
       

    
Ikke revideret 

budget   
7 Kontorholdsudgifter  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Klubmodul  16.466 16.500 -34 15.049 

 
Udstyr til nyt kontor mv. (bl.a. købeskab og kaffema-
skine)  9.813 13.000 -3.187 0 

 Diverse udgifter (bl.a. kontorartikler, gebyrer og porto)  5.357 5.500 -143 4.388 

   31.636 35.000 -3.364 19.437 

       
       

    
Ikke revideret 

budget   
8 Lokaleomkostninger  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Udgifter til vedligehold  168 3.000 -2.832 1.064 

 Lokaleleje København  0 20.000 -20.000 9.720 

 Husleje Grøndalscentret  18.000 18.000 0 0 

   18.168 41.000 -22.832 10.784 

       
       

    
Ikke revideret 

budget   
9 Andre udgifter  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Kontingenter diverse foreninger  3.550 3.000 550 2.845 

 Bestyrelses- og instruktørmøder samt generalforsamling 9.437 12.000 -2.563 7.833 

 Revision  39.155 37.000 2.155 36.354 

 Diverse udgifter   1.194 5.000 -3.806 4.761 

   53.336 57.000 -3.664 51.794 
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Ikke revideret 

budget   
10 Diverse ture/stævner/klubarrangementer 2020 2020 Afvigelse 2019 

 Vejle  0 0 0 41.206 

 Fodboldturnering  400 0 400 14.400 

 Fiskeklub  3.272 5.000 -1.728 5.601 

 Playitas (aflyst grundet Covid-19)  0 71.000 -71.000 64.035 

 Øvrige ture/stævner/klubarrangementer  2.412 20.000 -17.588 8.924 

   6.084 96.000 -89.916 134.166 

       
       

    
Ikke revideret 

budget   
11 §18 midler København  2020 2020 Afvigelse 2019 

 Opkvalificering instruktører/frivillige  40.094 45.000 -4.906 45.220 

 Aktivitetsudvikling eksl. Løn  13.290 20.000 -6.710 0 

   53.384 65.000 -11.616 45.220 

       
       

    
Ikke revideret 

budget   
12 Udgifter Frederiksberg  2020 2020 Afvigelse 2019 

 § 18 Baneleje  64.440 64.000 440 57.440 

 Rekvisitter  7.673 10.000 -2.327 5.000 

 Skattepligtige lønudgifter  37.824 47.000 -9.176 57.115 

   109.937 121.000 -11.063 119.555 

       
       
       
13 Tilgodehavender    2020 2019 

 Tilskud tilgode    17.500 10.054 

 Aflysning af lokaleleje (corona)    2.040 0 

 Kontingent    0 300 

     19.540 10.354 

       
       
14 Likvide beholdninger    2020 2019 

 Kassebeholdning    11.565 360 

 Bankindestående    233.576 104.483 

     245.141 104.843 
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15 Anden gæld    2020 2019 

 Afsat revisorhonorar    12.500 9.250 

 Skyldige skatter    12.193 14.192 

 Skyldig ATP    408 402 

 Skyldige feriepenge    2.140 6.223 

 Skyldige omkostninger    29.515 4.371 

 Forudbetalinger    975 4.800 

     57.731 39.238 

       
16 Lejeforpligtelser      
 Foreningen er indgået en årlig lejeforpligtelse på tkr. 18 med udløb i 2022.  

       
 


