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CVR-nummer:

Formand:
Neestformand:
Kasserer:

Direktor
Forretningsforer

Revisor
Revisorsuppleant
Evt. revisor nr. 2

Kgbenhavns Kommune

30644190

Brian Clausen Murgia

Julie Petersen

Marianne Jess

Mette Haldrup

Mikael Hgj Jacobsen

|fornavn og efternavn]

[fornavn ogefternavn|
|fornavn og efternavnj

[fornavn og efternavn]

[fornavn ogefternavn|
|fornavnogefternavn|
|fornavnogefternavn|
[fornavn ogefternavn|
[fornavn ogefternavn|

|fornavnogefternavn|
|fornavnogefternavn|

Mogens Birk-Etkjzr

Simon Haldrup

{fornavn ogefternavn|

Side 1af 1



Bestyrelsespategning/ Ledelseserklering

Undertegnede har aflagt arsrapporten for foreningen KFUM-Spejderne Filip Gruppe
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkarene for stette ti l folkeoplysende
foreninger i Kobenhavns Kommune og foreningens vedtegter.

Det er vores opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabs4ret

1.januar ‐ 31. december

Der er efter regnskabsaret ikke indtruffet begivenheder, der vesentligt vil kunne pavirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Kobenhavn d. 26.maj 2021

Hele bestyrelsens underskrifter:

Marianne Jess
Kasserer:

lausen Murgi Julie Petersen
Formand: Nestformand:

¢

Brian

Mette Haldrup
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:.

Frederik Holmelund Kjzrskov
Bestyrelsesmedlem:

[fornavn og efternavn] [fornavn og efternavn] [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:

[fornavn og efternavn] [fornavn og efternavn]} [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:

[fornavn og efternavn] [fornavn og efternavn]} [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: ~ Bestyrelsesmediem: Bestyrelsesmedlem:

Ledelsens underskrifter:

[fornavn og efternavn] [fornavn og efternavn]
Direktor Forretningsforer



Revisionspategning

Ti l Kebenhavns Kommune
Vi har revideret arsregnskabet for for¢ningen KFUM-Spejderne Filip Gruppe
for regnskabsperioden 1.januar ‐ 31. december 2020

Arsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter og er udarbejdet i
overensstemmelse med tilskudbetingelserne for stotte t i l folkeoplysende foreninger iKobenhavns Kommune
og foreningens vedtegter. Revisionen|omfatter ikke budgettet.

Bestyrelsens ansvar for arsrapportéen
Det er foreningens bestyrelse, der haransvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i
henhold til lovgivningens ogtilskudshetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar, at
arsregnskabet er korrekt, og at nojagtigheden og fuldstaendigheden af de oplysninger, der er anvendt til brug
for udarbejdelsen af arsregnskabet, er/korrekte.

Revisors ansvar og den udfoerte revision
Vi har efterprovet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne verificere, at
oplysningerne i regnskabet har ennejagtighed og fuldstaendighed, der medforer, at regnskabet giver et
retvisende billede af virksomhedens okonomi pr. balancedagen og af resultatet af arets drift.

Revisors uafhzengighed
Jeg er uafhengige af foreningens led¢lse og andre centrale personer i ledelsen.

Konklusion
Der er ikke konstateret fejl eller mangler i preesentationen og indregningen af oplysningerne i regnskabet,
hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne
Det er derfor vores opfattelse, at det et overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudvilkarene for stotte til folkeoplysende foreninger i Kobenhavns
Kommune og foreningens vedtegter.
GAs d o y orenle: BOWE.

Supplerende oplysninger vedrorende forstaelse af revisionen
Arsregnskabet indeholder resultatbudget for 2020 samt forslag til 2021. Budgettallene, som fremgar i en
serskilt kolonne i tilknytning til resultatopgorelsen og noter ti l resultatopgorelsen, har ikke vaeret underlagt
revision.

f o y m p p f o r e c t yd o i c h s e | .

Kobenhavn d. 26.maj 2021
Foreningsvalgte revisors underskrift:

Revisor: Mogens Birk-Elkjzr

Evt. revisor nr. 2: [fornavn og efternavn]
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Bestyre lsens bere tn ing
Har | allerede afholdt jeres generalforsamling kan | indszette beretningen her, eller uploade den
separat i forbindelse med regnskabsaflzeggelsen. Husk at det skal vzere muligt at laese selve
beretningen. Det er fx ikke nok, at der star, at formanden fremlagde beretningen mundtligt.
Har | endnu ikke afholdt generalforsamling, skal | skrive den version | @nskerat fremlaegge pa
generalforsamlingen her.

Foreningsaktiviteter
Nar der ikke var lock down er der et ugentligt mgde for hver enhed. Online m¢der blev
gennemfg¢rt nar det var muligt. Samt sommerlejre og dagsture nar det var muligt
Den ¢gkonomiske udvikling,herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere
Vi har haft en leder, der holder pause fra ledergerningen. Ensom er blevet kasserer og én, der
har pataget sig andre opgaver i gruppen.
Vi har ikke set medlemsflugt pga. convid-19, men har haft svzert ved at optage nye medlemmer
fra ventelisten grundet regler om afstand og nedlukninger.
Dkonomisk har vi lagt flere penge til side, dade kursurvi sender bgrn,unge ogvoksne paer
mange af dem blevet aflyst pga. convid-19 og aktivitetesniveauet har ikke vzeret som normalt.
Veesentlige budgetafvigelser
“Bade vandredagen, gruppedagen og bankospillet, blev i ar gjort gratis at deltage i, da Covid-19
havde aflysts4mange mgderi Ipbetaffordret.”
Normait er vores bankospil en indtzegt og de andre nzvnte arrangementer hviler normalt
dkonomiski sig selv.
Afvigetser i planiagte projekter
Ingenplanlagte projekter

Usikkerhedder i regnskabet
ingen usikkerhed

Resultatfordeling

Transaktioner mellemforeningen og nzertstaendepartner

Gruppelederens beretning fra generalforsamlingen:
Arsberetning 2020

Spejderdret 2020 i Filip Gruppe startede med "braendedag” i Birkehytten. Hyttemzend og en handfuld spejdere, samt
deres familie sorgede for at braendeskuret var fyldt til randen.
Generalforsamlingen |b af stableni slutningen af januar, hvor vi sagde farvel til to gruppebestyrelsesmediemmer,
der efter mange ar i gruppebestyrelsen havde besluttet sig for at stoppe, s4 nye kraefter kunne komme til. De kom i
form af Brian, Mikael og Frederik. Brian biev efterfalgende valet til gruppebestyrelsesformand.

Devar ikke de eneste nye i gruppen, hos ulvene kom der tre nye bern pa bes¢g, for de allesammen tog pa eventyr i
junglen, og dernzest pa g-hop rundt i Danmark. Det er bare noget af det gode programstof, som lederne finder pa.

| Distriktet, var der valg til distriktsleder ogstab, noget vi ikke har haft i en drraekke sa, mavi habe, at de andre
distrikter og korpset, bedre kan kommunikere med os. Dette skete pa distriktsm@det i marts.

Pa“linjen ud” som KFUM-spejderne holder i marts, var der et vaeld af alle mulige kurser. Denne dag kastede nogle sig
ud i tallenes verden pa kassererkursus. Frederik fra gruppebestyrelsen, valgte at blive lidt klogere pa, hvad det var
han havde meldt sig til ijanuar, deltog i gruppeledelseskurset. Mathilde laerte at omdanne ord til tegninger, ogjeg
lzerte lidt om gruppens kommunikation.
Bade vandredagen, gruppedagen og bankospillet, blev i ar gjort gratis at deltage i, da Covid-19 havde aflyst samange
m@der jiIdbet af foraret.
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Dette var weekenden f g r lockdown. Seniorerne startede mgderne op online, og lederne i de andre
enheder brugte pausen til at puste ud, ogfa fornyet energi til vi kunne starte op igen. Mathilde brugte
hendes nytillzerte evne med en tusch, til at komme med ideer til, hvad man kunne lave efter
skoledagen var slut, pa vores facebook side.
Langsomt begyndte vi at planlaegge vandredagen, som vi flyttede en maned frem til juni, dog opdelt i
enheder og uden fellesspisning. Det blev en dejlig og hyggeligdag for alle enheder, ogsa
voksengruppen fik nogle kilometer i benene. Tak til seniorerne som cyklede rundt pa gen, og uddelte
kager og drikke paen solrig dag.

Den nye Gruppebestyrelse, fik ikke lige den start, som man kunne have gnsket. Forste m@de ligger
normait i februar eller marts, men vi skulle helt hen til juni, for vi holdt vores fgrste made. Vi har
arbejdet med samveersregler, og ellers er de tre nye medlemmer blevet sat ind i, hvad arbejdet gar ud
pa.
Juni var ogsa den maned, hvor ulve og trop igen kunne holde fysiske m¢der, og det naede lige at blive
til lidt spejder, for der var sommerferie. Seniorerne havde taenge holdt mgder, dade ikke er s4mange,
og de havde brugt deres leder Claus’ have som m@dested, da kirken var lukket.
Sommerlejrene blev ogsa omlagt, seniorernes interrail iEuropa, blev til Harbogre i sommerhus, og
Birkehytten dannede rammen for troppens lejr. Ulvenes blev desvzrre ikke til noget, da den var en
centerlejr, der la i Kr. Himmeifartsferien, hvor s tgr re forsamlinger ikke var tilladt, ogdet var ikke muligt
at holde den i sommerferien.

Sommerferien var slut, og da det nu igen var tilladt at mgdes mange mennesker, startede vi op med
mégnstring i august, som vi plejer med deltagelse af alle spejdere, foraeldre og séskende. Der blev sendt
7 ulve over den farlige Waingungaflod til ”menneskenes verden”.
Tina og Marianne havde besiuttet sig for at stoppe som ledere i ulveenheden. Tina vil pusie om
lederne med kaffehygge, og hjzelpe med oprydning sammen med Marianne, der ogs overtog
kassererposten efter sommerferien. Engjéil fra troppen besluttede sig for at holde en pause med
ledergerningen. Lederstaben i begge enheder manglede, bade nogen til at planizegge og komme til
m@derne, savi startede med at laegge datoer og opgaver, ud som de inviterede kunne patage sig, $8
efterarsprogrammet kunne gennemfgres. Vi leder stadigveek efter ledere!
Patrods af ledermangel startede der flere born i ulveenheden efter sommerferien.

Vi besluttede, at gruppeweekenden skulle veere engruppedag.Temaet var ”Middelalderen”, hvor vi
lavede forskellige handveerk, jonglerede, ogfik middelalderinspireret mad.
Trods store regnmzengder denne dag andre steder i landet, havde vi en ter dag i Birkehytten.
KFUM-spejderne i Danmark, som vi hgrer under, holdt i 2020 landsm@de den sidste weekend i
september. Det blev afholdt i Fredericia i MESSE C,for at vi kunne holde god afstand, men undervejs
blev reglerne for afholdelse af stgrre generalforsamlinger cendret. Vi fik et kvarter til at forlade
hallerne og runde vores program af. Vi naede at fa fastsat korpsafgiften frem til 2022 som forblev
uzndret, og en ny hovedbestyrelse blev vaigt, dog uden suppleanter, da der den dag kun var nok
stillere ti l at fyide de 12 bestyrelsespladser. Der blev valgt 3 suppleanter, pa det ekstraordinzere online
landsm¢de i december, hvor der ogsa biev vedtaget flere resolutionsforsiag.

| efterarsferien blev arets kurser desvzerre aflyst, daCorona igen tog til.
Weekender blev til endags ture, og gruppens bankospil biev online, kun for de enkelte enheder, som
var spredt rundt i kirkens lokaler.
December kom, og ulvene naede lige at holde en hyggeligséndag i kirkens have, som erstatning for
juleweekend, juleoptog og Luciafest, far at beskeden omat lukke fritidsaktiviteter ned kom.
Lidt forsinket kom lederne rundt med juleudfordringer oggaver til enhederne. Seniorerne bagte
julesmakager online samme.

Bade vandredagen, gruppedagen og bankospillet, blev i ar gjort gratis at deltage i, da Covid-19 havde
aflyst samange m@der i Igbet af foraret.

PaGruppebestyrelsens vegne

Julie V Petersen,
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Regnskabspraksis

Arsregnskabet for foreningen KFUM-Spejderne Filip Gruppe

er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for stette til folkeoplysende
foreninger i Kabenhavns Kommune og foreningens vedteegter.
Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar.
Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne kraevede modelregnskab.
Skriv evt. supplerende tekst...

Rappor te r ingsva lu ta
Arsrapporten er aflagt i danske kroner.
Skriv evt. supplerende tekst...

Genere l t
Skriv evt. supplerende tekst...

Generelt om indregning og maling
Indtaegter indregnes i resultatopggrelsen i takt med, at de indtjenes, herunder
indregnes vzerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til
dagsveerdi. Endvidere indregnes i resultatopggrelsen alle omkostninger, der er afholdt
for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivningerog hensatte
forpligtelser samt tilbagefgrsler som fglge af zeendrede regnskabsmeessige skgn af belgb,
der tidligere har vzeret indregnet i resultatopgereisen.

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige g@konomiske fordele
vil tilflyde foreningen, og aktivets veerdi kan males p§lideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige @konomiske
fordele vil frag& foreningen, og forpligtelsens vzerdi kan méales p§lideligt.

Ved fg rs te indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over igbet iden. Kostpris opggres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillaeg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen
mellem kostprisen og det nominelle beigb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over
Isbetiden.

Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden arsregnskabet aflazegges, og som be- eller afkrefter forhoid, der eksisterer pa
b W a l a n r n d a n a n

Skriv evt. supplerende tekst...

Resul tatopg¢relsen

Ind t zeg te r
Indteegter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopggrelsen pa tidspunktet for
levering og risikoens overgang, safremt indtzegten kan opggres palideligt. Omseetningen
opggres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Kontingent- og anden
deitagerbetaling indtzegtsfgres i det regnskabsar indbetalingen v e d r g r e r. Forudbetalte
k o n t i n n e n t e r h e n c s t t e c n r c t a t i i c d a n a n
Skriv evt. supplerende tekst...
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Offen t l i g bev i l l inger og t i l skud f r a fonde og l i gn .
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet ti l dzekning af omkostninger
indregnes ij resultatopggrelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet
deekker. Projekter s t g t t e t af Kabenhavns Kommune medtages i resultatopggrelsen med
nettobel@b.

Vi har kun modtaget et mindre be lgb fra Tarnby fonden i 2020

Udg i f t e r
Udgifter er inddelt efter arten pa udgifterne. Storre anskaffelser aktiveres ikke, men
udgiftsfores fuldt ud i anskaffelsesaret. Arets anskaffelser specificeres i en note.

Vi har igen sterre anskaffelser haft.

Ska t a f drets resu l ta t
Som almenvelggrende er foreningen ikke skattepligtig.
Skriv evt. supplerende tekst...

Balancen
Ti lgodehavender
Tilgodehavender males til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel vaerdi. Veerdien
reduceres med nedskrivninger til imgdegaelse af forventede tab.

Skriv evt. supplerende tekst...

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede vzerdipapirer med en I@betid under
3 maneder, og som uden hindring kan omsettes til likvide beholdninger, og hvorp& der
kun er ubetydelige risici for vaerdizendringer.

Skriv evt. supplerende tekst...

Henszt te lser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det gremzerkede formal henszettes til senere
brug. Feriepengeforpligtelser er opgjor t p r. balancedagen.

Vi har ingen henseettelser

Gzelds forp l ig te lser
Gzeld males til den nominelle restgaeld pa balancedagen.
Skriv evt. supplerende tekst...

Eventualakt iver og - fo rp l i g t e l se r
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Skriv evt. supplerende tekst...
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10
1]

12
13
14
15
16

17

19
20
21

22

2020 2020 2019 2021
Indtegter Regnskab Budget Regnskab Budget

Kontingentindtegter 73.262 75.000 0 74.000
Anden deltagerbetaling 24.270 0 0 0
Tilskud fra Kobenhavns Kommune
© Medlemstilskud 35.406 40.000 0 30.000
© Lokaletilskud 8.013 0 0 0
© Tilskud til lederkurser 2.658 10.000 0 10.000
© Tilskud fra udviklingspuljen for bern og unge 0 0 0 0
Ovrige tilskud, indteegter og gaver 3.300 0 0 0
Renteindtegter 0 0 0 0

Indtegteri alt 146.909 125.000 0 114.000

Udgifter
Skattepligtige lonudgifter 0 0 0 0
Skattefrie godtgorelser 0 0 0 0
Ovrige personaleudgifier 36.266 38.000 0 38.000
Kontorholdsudgifter 0 0 0 0
Anskaffelser over 10.000 kr. 0 0 0 0
Lokaleudgifter 7.099 19.000 0 17.000
Gebyr for brug af Kobenhavns Kommunes facilitetei 0 0 0 0
Andre udgifter 17.326 2.500 0 7.000

Administrationsudgifter i alt 60.691 59.500 0 62.000

Reklameudgifter 0 0 0 0
Publikationer 0 0 0 0
Aktivitetsomkostninger 25.878 0 0 0
Aktivitetsomkostninger 2 23.996 29.100 0 28.000
Serlige projekter i alt, nettoresultat 0 0 0 0

Aktivitetsudgifter i alt 49.874 29.100 0 28.000

Renteudgifter 1.541 1.900 0 2.000

Udgifter i alt 112.106 90.500 0 92.000

Arets resultat 34.803 34.500 0 22.000

a
XL \
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23

24

25
26
27

28

29
30
31
32

33

Driftsmidler

Deposita
Anlegsaktiveri alt

Tilgodehavender
Forudbetalte udgifter
Likvide beholdninger

Aktiveri al t

Passiver
Egenkapital

Egenkapital primo (1. jan. 2020)
Arets resultat

Egenkapital ultimo (31. dec. 2020)

Geld
Langfristet geld
Kortfristet gaeld
Geeld til Kobenhavns Kommune
Forudmodtagne indtegter

Geldi alt

Passiver i alt

430.000

0
430.000

2.746
0

280.793
713.539

678.737
34.803

713.540

713.540
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Noter

| Kontingentindtzgter
Medlemmer 0-24 ar
Medlemmer 25 ar og derover
Passive medlemmer
Kontingentstette
Lal t

Anden deltagerbetaling
Medlemmer 0-24 ar
Medlemmer 25 ar og derover

[ a l t

Medlemstilskud
Ordinzert tilskud for aret
Ekstra medlemstilskud ifm. gebyr for
brug af faciliteter
Supplerende medlemstilskud for 2019
(indset tekst)
I alt

Lokaletilskud
Lokaletilskud, 65%
Lokaletilskud, 100%
Tilskud til DGI-Byen / Idreetsfabrikken
Hyttetilskud
Lalt

Tilskud t i l lederkurser
Lederkursustilskud
I alt

2020
Regnskab

49.766
12.000
11.496

0
73.262

24.270

24.270

19.698

0
15.708

0
35.406

2.335

5.678
8.013

2.658
2.658

(indszet projekttitel 1)
(indset projekttitel 2)
(indszet projekttitel 3)
(indset projekttitel 4)
Lalt

2020
Budget

40.000

40.000

10.000
10.000

2019
Regnskab

0
0

2021
Budget

50.000
12.000
12.000

74.000

30.000

30.000

10.000
10.000
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7

8

Noter
Ovrige tilskud, indtzgter oggaver
Tilskud fra fonde og legater
Fremleje af lokaler
Modtaget gaver
Salgsindtegter
Sponsorater
(indszet tekst)
Talt

Renteindtzgter

9 Skattepligtige lonudgifter
AM-Indkomst
ATP Bidrag
Honorar
Samlet betaling
ReguleringFeriepengeforpligtelse
Fri telefon mv (Medarbejdere)
Talt

12

Godtggrelse til frivillige
Korselsgodtgorelser
Andre skattefrie godtgorelser
(indszet tekst)
(indszet tekst)
Talt

Ovrige personaleudgifter
Personaleforsikringer
Personalpleje
Rekruttering
Korpskontingent
Distriktskontingent
La l t

Kontorholdsudgifter
Kontorartikler
EDB, hardware og software
Telefoni
Internet
Smaanskaffelser (u. 10.000 kr.)
Ta l t

2020 2020 2019 2021
Regnskab Budget Regnskab Budget

3.300 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

3.300 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0
0

34.266
2.000

36.266

0
0

36.000
2.000

38.000

36.000
2.000

38.000
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2020 2020 2019 2021
Noter Regnskab Budget Regnskab Budget

13 Anskaffelser over 10.000 k r.
(indszt anskaffelse 1)
(indseet anskaffelse 2)
(indset anskaffelse 3)
(indszet anskaffelse 4)
(indszt anskaffelse 5)
a l t

Husleje 0 0 0 0
Vand, varme og el 2.885 3.000 0 3.000
Vedligeholdelse af lokaler 841 10.000 0 10.000
Rengeringsmidler 0 0 0 0
Lejeudgift ved staevner og lejre 0 0 0 0
Anskaffelser til lokale i kirken 462 1.000 0 1.000
Forsikringer 2.911 5.000 0 3.000
(indsaet tekst) 0 0 0 0
Lalt 7.099 19.000 0 17.000

15Gebyr for brug af Kobenhavns Kommunes faciliteter
Gebyr for ovelokaler 0 0 0 0
Gebyr for ovrige fritidsfaciliteter 0 0 0 0
(indszt tekst) 0 0 0 0
Lalt 0 0 0 0

Porto 0 0 0 0
Gebyr 0 0 0 0
Bader og lign 0 0 0 0
Gebyr for kort, bankgebyr 4.368 1.000 0 4.000
Gaver (konfirmander mv) 4.147 1.500 3.000
Tilbagebetaling af hyttetilskud 8.811
[ a l t 17.326 2.500 0 7.000

17 Reklameudgifter
Webside 0 0 0 0
Annoncering 0 0 0 0
Anden PR 0 0 0 0
(indseet tekst) 0 0 0 0
(indsezet tekst) 0 0 0 0

(indseet tekst) 0 0 0 0
a l t 0 0 0 0

18 Publikationer
Produktion 0 0 0 0

Side 3 af 8



Noter
Tryk
Porto
(indszet tekst)
(indszet tekst)
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2020 2020
Regnskab_ Budget

0

2019
Regnskab

2021
Budget
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Noter
19 Aktivitetsomkostninger

Ture
Lejre
Lederbetaling ture

Lederbetaling lejre
Gruppeweekend
Tal t

2

22

23

Arrangementer og aktiviteter
Meder i alle enheder
Ovrige moder - landsmede
Lederpleje
Lederkurser
Ungdomskurser
Aktivitetsmaterialer

[ a l t

Szrlige projekter i alt, nettoresultat
Tilskud fra Kebenhavns Kommune
Tilskud fra sponsorer
Tilskud fra fonde
Deltagerbetaling
Billetindtegter
(indsat ovrige indtegter, specificeret)
(indset ovrige indtegter, specificeret)
Indtzgteri alt

Skattepligtig lon og honorar
Skattefri godtgorelse
(indset omkostningsart 1)
(indszet omkostningsart 2)
(indsat omkostningsart 3)
(indszet omkostningsart 4)
Omkostningeri alt

Serlige projekter i alt, nettoresultat

Renteudgifter

Driftsmidler
Maskiner
Birkehytten
Tal t

2020 2020 2019 2021
Regnskab Budget Regnskab Budget

4.338 0 0 0
15.611 0 0 0

380 0 0 0
3.050 0 0 0
2.499 0 0 0

25.878 0 0 0

6.222 1.000 0 5.000
9.940 24.500 0 22.000
2.445 3.600 0 1.000
1.534 3.000 8.500
3.500 5.000 5.000

106 10.000 10.000
249 2.000 1.000

23.996 29.100 0 28.000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

1.541 1.900 2.000

430.000
430.000 0



2020 2020 2019 2021
Noter Regnskab Budget Regnskab ‐_ Budget

24 Deposita
Depositum for lejemal 0 0
Andet 0 0
a l t 0 0

25 Tilgodehavender
Tilgode hos medlemmer 1.946
Tilgodehavende tilskud 800 0
Tilgodehavende moms 0 0
Tilgode hos frivillige 0 0
Tilgode for fremleje af lokaler 0 0
(indszet tekst) 0 0
Lal t 2.746 0
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2020 2020 2019 2021
Noter Regnskab Budget Regnskab ‐_ Budget

26 Forudbetalte udgifter
Lokaleleje 0
Forsikringer 0
(indszt tekst) 0
(indseet tekst) 0
Lalt 0

27 Likvide beholdninger
BankNordik 280.793
(indszet bankkonto 2) 0 0
(indset bankkonto 3) 0 0
Kassebeholdning 0 0
Veerdipapirer 0 0
Ta l t 280.793 0

28 Egenkapital primo (1. jan. 2019)

29 Langfristet gzeld
Realkreditlan 0 0
Ferieforpligtelser 0 0
Kommunale lan 0 0
Banklan 0 0
Talt 0 0

30 Kortfristet gzeld
Bankgzeld
Leverandgrer

Skyldig moms
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP mv.
Andre skyldige omkostninger
T alt

3 Ge ld t i l Kebenhavns Kommune
Tilbagebetaling af tilskud
Skyldig lokaleleje
(indszet tekst)
Lal t

32 Forudmodtagne indtzgter
Lejeindtegter
Forudbetalte kontingenter
Tilskud til brug i det kommende ar
Projekttilskud, ej forbrugt i dret
a l t
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33 Eventualforpligtelser,sikkerhedstillelser og pantszetninger

Forpligtelse: Opsigelse:
Varsel - aye

Arlig Vedudlob (antal ‐ d l igs t opher
(dd-mm-aa)

mdr )
Huslejeforpligelser 0 0
Leasingaftale 0 0
Flerarige lejeaftaler 0 0
Arlige lejeudgifter 0 0
Kautionsforpligtelser 0 0
(indszet andre forpligtelser, specificeret’ 0 0
(indseet andre forpligtelser, specificeret 0 0
I alt 0 0

Udover ovenstaende er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser eller
pantszetninger pr. statusdagen
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