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Foreningen Foreningens navn: FDF K7 Firhavn

Hjemsted: Københavns Kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2020

CVR-nummer: 29984786

Foreningsnummer: 24076

Hele bestyrelsen Formand: Jan Jull Nielsen

Kasserer: Tomas Wikborg

Kredsleder: Helle Uldahl Nielsen

Kredsleder: Martin Højslev

Bestyrelsesmedlem: Sanne Andrén

Bestyrelsesmedlem: Asger K. Randløv

Revisor Revisor Mads Bjerre

Foreningsoplysninger
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Bestyrelsespåtegning / Ledelseserklæring

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen FDF K7 Frihavn

1. januar – 31. december 2020

København d. 31. maj 2021

Hele bestyrelsens underskrifter:

Underskrift Underskrift Underskrift

Jan Jull Nielsen Tomas Wikborg Sanne Andrén
Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem:

Underskrift Underskrift Underskrift

Helle Uldahl Nielsen Martin Højslev Asger K. Randløv
Kredsleder Kredsleder Bestyrelsesmedlem:

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

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling.
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FDF K7 Frihavn
for regnskabsperioden

København d.
Foreningsvalgte revisors underskrift:

Revisor:
underskrift

Mads Bjerre

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.

Konklusion

Revisionspåtegning

Til Københavns Kommune
Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen

1. januar – 31. december 2020Årsregnskabet 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.

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 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. 

Revisors uafhængighed
Jeg er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.
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Kredslederens beretning
Det har været et anderledes år. Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen.
Corona har ramt alle, og således er FDF K7 Frihavn også blevet ramt.
Først og fremmest er vi blevet ramt på vores lejre.
I skrivende stund er det over et år siden, at K7 sidst var på lejr.
Vi har også i år, for første gang, haft en periode helt uden børnemøder.
Det var ikke sjovt, men vi vurderede efter en samtale med kredsens faste ledere, at FDF-møder skal have en 
vis standard for at der er mening i at gennemføre mødet. I FDF har vi noget på hjerte, når vi møder børn og 
unge. Restriktioner gjorde det umuligt for os, at leve op til egen standard. Derfor havde vi pause helt uden 
møder. Det gav en utilsigtet fordel. De ugentlige leder meddelte over en bred kam, at det havde været rart 
med en pause, og at få et åndehul i året, helt uden FDF. Det peger også på, at vores ledere er presset.

Og presset er et meget godt udtryk for, hvor kredsen er lige nu.

I skrivende stund, består kredsen af følgende:
3 faste ledere, 2 bonusledere, 13 børn til ugentlige møder, samt 3 medlemmer på efterskole. Vi er ikke en 
stor kreds.

For at skabe de bedst mulige rammer for det ugentlige mandags-møde, har vi indført en ny mødestruktur, 
hvor alle børn i princippet er på samme hold, men de små starter alene, og de store slutter alene. Det format 
har vi nydt godt af, og det virker til at fungere.
Vi vil gerne være flere.

Vi har sat en målsætning som lyder:
Aldersdifferentierede aktiviteter. 7 faste ledere. Minimum 2 hold. Minimum 40 børn.
Tidsramme: Årsmødet 2024

Det er en ambitiøs målsætning. Vi når ikke en sådan målsætning, uden at øge vores synlighed og samtidigt 
aktivt være ude og agitere.
Derfor har vi også i bestyrelsen, en øget fokus på agitation. Vi har talt om, og sat penge af til at agitere med 
både postkort, digitalt og vi er åbne for andre idéer. En udfordring i agitationen er, at vores faste ledere har 
rigeligt at gøre, "bare" med de ugentlige møder.
Her til sidst, oven på et "annus horribilis", skal det nævnes at vi laver god FDF. Vi har glade børn, der trofast 
møder op til gode møder.
Møder som har et godt indhold, fra engagerede ledere. Det er på den base, at vi skal styrke kredsen.
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Regnskabsparksis

Regnskabsklasse
2019 Årsregnskabet for foreningen FDF K7 Frihavn Sogn 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.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
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.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte 
kontingenter hensættes pr. statusdagen.
Offentlige 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. 
Udgifter
Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i 
anskaffelsesåret.
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.
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
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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REGNSKAB FOR 2020

2020 2019
INDTÆGTER

Kontingent 11.250,00 14.675,00
Kontingent fra medlemmer til og med 24 år 8.100,00 10.625,00
Kontingent fra medlemmer over 24 år 3.150,00 4.050,00

Offentlige tilskud 30.802,00 23.301,00
Vedr. regnskabsåret 30.802,00 23.301,00

Arrangementer 0,00 9.000,00
Endagsarrangementer (til og med 24 år) 0,00 600,00
Endagsarrangementer (over 24 år) 0,00 1.500,00
Weekender (til og med 24 år) 0,00 2.400,00
Sommerlejr (til og med 24 år) 0,00 4.500,00

Uddannelse med deltagerbetaling 0,00 1.246,30
Seniorkurser 0,00 1.246,30

Diverse 11.683,64 6.015,75
Gaver, diff 0,00 0,00
Renter, Udbytte 11.683,64 6.015,75

INDTÆGTER IALT 53.735,64 54.238,05
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UDGIFTER 2020 2019

Kontingenter
Kontingent, landsforbundet 14.550,00 14.183,75

Lokaler 42.835,80 43.021,30
Husleje, Willemoesgade 31.571,88 31.571,88
El, Willemoesgade 1.487,82 1.503,62
Varme, Willemoesgade 8.541,10 8.745,80
Reparation/vedligeholdelse 1.235,00 1.200,00

Materialer 3.415,80 8.315,75
Puslinge 0,00 0,00
Tumlinge 0,00 0,00
Pilte 0,00 1.331,93
Væbnere/seniorvæbnere 0,00 1.301,32
Senior 0,00 0,00
Kredsen 599,80 4.007,00
It-udstyr og web. 2.816,00 1.675,50
Inventar 0,00 0,00

Arrangementer 5.751,60 26.540,42
Endagsarrangementer 501,60 4.348,25
Weekender 0,00 7.346,40
Sommerlejr 1.250,00 7.891,05
Landsmøde & Landsdelsmøde 250,00 0,00
Ansøgt tilskud til hytteleje 3.750,00 6.954,72

Uddannelse og Lederpleje 2.796,08 9.210,85
Seniorkurser 0,00 6.135,20
Lederkurser 1.670,00 2.550,60
Lederarrangement, planlægning mv. 1.126,08 525,05

Diverse 977,63 2.570,66
Forsikringer 0,00 917,71
Gaver 443,20 0,00
Gebyrer, diff 534,43 1.652,95

UDGIFTER IALT 70.326,91 103.842,73

OVERSKUD/UNDERSKUD -16.591,27 -49.604,68
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STATUS   31.12. 2020 2019
AKTIVER
Giro 80.324,21 68.264,01
Tilgodehavender 14.054,09 19.098,85
Den Danske Bank Plus 44.001,31 57.662,83
Aktier, 140 stk. Danske Bank, nominelt 1.400,00 1.400,00
kursværdi 14.091,00
Danske Investbeviser, nominelt 589.568,00 589.568,00
kursværdi 582.606,70
Obligationer, nominelt 18.884,06 27.577,65
kursværdi 20.908,70
Andelslejemål, værdi pr. 6-okt-2020 1.727.268,12 1.132.739,87

AKTIVER IALT 2.475.499,79 1.896.311,21

PASSIVER
Div. gæld 16.776,25 15.524,65
Fællednetværket 3.762,96 3.762,96
Tranehuset 3.050,00 3.050,00
Gæld til FDF Julsøfond 8.500,00 8.500,00

GÆLD IALT 32.089,21 30.837,61

EGENKAPITAL
Primo 1.865.473,60 1.915.078,28
Årets resultat -16.591,27 -49.604,68
Værdiregulering af aktiver 594.528,25 0,00
Anden regulering af ejenkapital 0,00 0,00
Ultimo 2.443.410,58 1.865.473,60

PASSIVER IALT 2.475.499,79 1.896.311,21
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