
Bestyrelsens beretning

Foreningsaktiviteter
Traditionel Japansk Karate

Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige 
og medarbejdere
Gennem hele 2020 har vi set et kæmpe frafald i deltagelse fra unge medlemmer. Da 
Covid 19 ramte  Danmark og lukkede vores trænings facilitet stoppede største delen 
af ungdommen med at fremmøde og ligeledes kontingent betalingen.
I august hvor vi startede op efter sommerferien så vi ikke at eleverne vendete 
tilbage. 
Selv gruppen over 25 er dalende i denne  periode med Covd-19 på trods af at vi har 
trænet på Amager strand og Kløvermarken. Alle aktiviteter for instruktører har været 
sat i bero for 2020 og de sædvanlige udgifter er derfor udeblevet.
Klubbens resultat er forventeligt positivt idet udgifter udeblev. 

Væsentlige budgetafvigelser
Der er i 2020 returneret 6000 Dkk som ikke blev brugt på A-Licent kurser der blev 
aflyst pga Covid
Der er ingen instruktører der har deltaget på instruktør kurser i 2020 Pga Covid 19
Kontingent fra medlemmer under 25 år er reducerety med 2/3 pga Covid 19 
restriktioner.
Udgifter til sommerfest samt fastalavn og Jule afslutning udeblevet idet det ikke blev 
afholdt pga Covid -19 Forsamlingsforbud. 
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Årsregnskabet for foreningen Zanshin  Karate

Regnskabspraksis
Regnskabsklasse

Rapporteringsvaluta

Generelt

Generelt om indregning og måling

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende 
foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet hovedsagligt efter det i tilskudsbetingelserne krævede 
modelregnskab. idet mange af poster ikke er relevante for denne lille forening er visse 
dele undtaget

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 omkostninger, der er afholdt for at opnå 
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser 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 løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, 
inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på 
balancedagen.

ingen financielle aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelsen

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for 
levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen 
opgøres efter fradrag af moms afgifter og rabatter Kontingent og anden

Indtægter
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opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Kontingent- og anden 
deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte 
kontingenter hensættes pr. statusdagen.
Intet salg af varer og foreningen er ikke momsregistreret

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 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.

Udgifter
Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men 
udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Ingen større aktiver I klubben…

Skat af årets resultat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Ingen tilgodehavender

Likvider
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.

Hensættelser

Der er hensat 760 Dkk til lønning af instruktør som først blev udbetalt i 2021

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Ingen gæld

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

Ikke relevant
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Forenings no:26732

Indtægter budget 2020 resultat 2020 resulat 2019

Kontingent over 25 år 14,000.00 11,300.00 13,800.00
Kontingent under 25 år 18,000.00 5,600.00 17,800.00
Tilskud københavns kommune 7,500.00 12,162.00 8,835.00
Diverse salg 0.00 0.00 0.00
Renteindtægter 0.00 0.00 0.00
Indmeldelses gebyr 1,000.00 400.00 1,000.00
Graduering 1,000.00 300.00 1,000.00

Samlede indtægter 41,500.00 29,762.00 42,435.00

Udgifter

Forbunds udgifter, SKIF Kontingent + årsmærker -5,400.00 -3,150.00 -5,400.00
Instruktør udgifter, fortæring, transport, kursusudg -36,000.00 -970.00 -42,574.44
Gebyrer til Danske bank -225.00 -289.00 -225.00
Rekvisit udgifter 1,000.00 0.00 0.00
Events udgifter -8,000.00 -1,082.00 -7,619.15
Reklame udgifter -800.00 -58.75 -728.90
Best Udg -1,600.00 -1,557.00 -526.00
Retur kommune 0.00 0.00 -6,762.00
Løn til instruktør 0.00 -760.00

Samlede udgifter -51,025.00 -7,866.75 -63,835.49

resultat -9,525.00 21,895.25 -21,400.49


