
Copenhagen Adventure Sport

CVR 30 84 55 28

Årsrapport 2020
(1. januar 2020 - 31. december 2020)

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 17.03.2020

(dirgent)



Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Copenhagen Adventure Sport

Årsrapporten og budgettet for 2021 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 17.03.2020.

(kasserer)

Bestyrelsens påtegning / Ledelseserklæring

Klaus Mygind Anders Hasse Petersen

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.

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

påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

(Formand)

John Fatum Rasmus Skovhede Hviid



 - Indtægterne er konstanteret indbetalt.

 - Den likvide beholdning er afstemt til kontoudtog fra Nordea.

 - Egenkapitalen er afstemt primo.

Konklusion på årsrapporten

Vanløse, den 17.03.2020

(revisor)

Niki Fribæk

Revisors påtegning

I forbindelse med revisionen af årsrapporten for foreningen Copenhagen Adventure Sport er 

følgende revisionshandlinger fortaget.

Det min opfattelse at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver og 

den finansielle stilling pr. 31. december 2020.

 - Bilagsoversigten er gennemlæst og fortaget stikprøver herpå.



Jeg vil tillade mig at citere en udmelding fra et nyt medlem, som udtrykte sin glæde for være en 

del af foreningen.

Det er fantastisk at møde blandingen af ambition, åbenhed, humor og mudder fra alle andre 

medlemmer.

Tak for 2020 - vi gi'r den endnu mere gas i 2021!

Tøjindkøb 2020 blev til jakker, som kunne tilbydes til sprød pris at sølle 600 kr. De er lige på 

trapperne, så de kan flashes i 2021, hvor det går adventure race-amok, når corona slipper sit 

tag.

2020 forsøgte at holde os passive, men vi formåede at få det bedste ud af situationen. 

Foreningsfællesskab er bare et kæmpe aktiv og et lyspunkt, når verden forsøger at tage pippet 

fra os.

- Laaaaangfredag

- Adskillige tons'ere - rulleskøjte, cykel, kajak

Vi har formået at få lidt flere medlemmer ind, og generelt er der virkelig god opbakning til 

arrangementer og træninger - så tak til alle medlemmer for aktiv deltagelse og godt humør.

Der har virkelig været god aktivitet fra mange kanter, og mange medlemmer har budt ind med 

arrangementer og træninger - det er superfedt!

Sommertur blev gennemført igen i 2020 sammen med AaA, og vi havde en god flok afsted. Det 

er blevet til en tradition, og det er rigtig fedt, at der er kræfter til at arrangere det.

Årsberetning

Mærkeligt år med få muligheder for at deltage i adventure race. Vi har naturligvis været 

repræsenteret, hvor det har været muligt, og CAS har fyldt godt op på startlisten for de løb, der 

trods alt har været afholdt.

Samtidig har vi haft mange gode træninger/arrangementer

- CAS Rogaining Championship

- Nattrek

- Cykeltur Falster rundt

- Cykeltur til Enø

- Fyraftensrace

- Sommertur med AaA

2020



Årsregnskabet for foreningen Copenhagen Adventure Sport

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men 

udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Indtægter

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 deltagerbetaling 

indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte kontingenter hensættes 

pr. statusdagen.

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.

Generelt

Resultatopgørelsen

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.

Regnskabspraksis
Regnskabsklasse

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 efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

Udgifter

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.



Likvider

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

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. 

Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Skat af årets resultat

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Gældsforpligtelser

Tilgodehavender

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

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Balancen



Nr. Resultatopgørelse Note 2020 2019 2020 2021

4 Offentlige tilskud Tilskud KK 2.490 3.042 2.500 600

5 Indtægter Kontingent 19.750 24.000 23.438 21.938

20 Medlemsskaber DGI, DARU -2.830 -3.010 -3.250 -3.250

30 Markedsføring 0 0 -1.000 0

40 Køb af udstyr 0 0 -5.000 -6.000

45 Omkostninger til afholdte træninger -1.129 -1.713 -7.500 -7.500

50 Adm. omkostninger Nets, GF, Hjemmeside, Netbank -4.488 -3.115 -3.175 -5.225

57 Klubtøj 0 -13.693 -10.000 -22.600

85 Hensættelse til tab -4.500 0 0 0

100 Afholdte sociale arrangementer AaA Sommertur -1.395 -13.678 -17.250 -7.000

7.898 -8.167 -21.238 -29.038

2 DARC Præmiepenge 0 6.000 0 0

10 Sponsorater 0 0 0 10.000

140 Indtægter fra Eagle Race 0 0

141 Udgifter fra Eagle Race 0 0

148 Hensat til Eagle Race i 2020 0 0

0 0 0 0

154 Indtægter fra RCYN 0 2.500

155 Udgifter fra RCYN 0 0

0 2.500 0 0

Resultat før finansielle poster 7.898 333 -21.238 -19.038

90 Finansielle indtægter 0 0 0 0

95 Finansielle udgifter 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 7.898 333 -21.238 -19.038

Nr. Aktiver 2020 2019 2020 2021

Omsætningsaktiver

1100 Tilgodehavender, kontingent 0 4.500 0 0

1110 Andre tilgodehavender 0 4.200 0 0

Omsætningsaktiver i alt 0 8.700 0 0

Likvide beholdninger

1200 Likvide beholdninger 121.882 104.684 0 0

AKTIVER I ALT 121.882 113.384 0 0

Nr. Passiver 2020 2019 2020 2021

Egenkapital

2000 Egenkapital, primo -88.665 -88.332 0 0

2050 Overført resultat 0 0 0 0

Overført af årets resultat -7.898 -333 0 0

Egenkapital i alt -96.563 -88.665 0 0

Hensættelser

2900 Hensat til Eagle Race samlet 2013-18 -24.719 -24.719 0 0

Hensættelser i alt -24.719 -24.719 0 0

Gæld

2200 Kreditorer -600 0 0 0

2250 Anden gæld 0 0 0 0

2800 Periodiseret indtægter vedr. kontingent 0 0 0 0

Gæld i alt -600 0 0 0

PASSIVER I ALT -121.882 -113.384 0 0

Copenhagen Adventure Sport

Årsrapport 2020

BudgetÅrsrapporten


