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Foreningen Foreningens navn: Vanløse Floorball

Hjemsted: Københavns Kommune

Regnskabsår: 1. juli 2019 – 30. juni 2020

CVR-nummer: 26412560

Hele bestyrelsen Formand: Jesper Malm

Næstformand: Thomas Lunau

Kasserer: Claus Grønlund

Bestyrelsesmedlem: Nicolai Salomon

Bestyrelsesmedlem: Bjørg Apol

Bestyrelsesmedlem: Thomas Kolling

Bestyrelsesmedlem: Allan Frank Walther

Revisor Revisor Jesper Thøgersen

Foreningsoplysninger
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Bestyrelsespåtegning / Ledelseserklæring

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Vanløse Floorball

København d. 25. maj 2021

Hele bestyrelsens underskrifter:

Jesper Malm Thomas Lunau Claus Grønlund
Formand: Næstformand: Kasserer:

Nicolai Salomon Bjørg Apol Thomas Kolling
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:

Underskrift Underskrift

Allan Frank Walther [fornavn og efternavn] [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: 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. 30. juni 2020 samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. juli 2019 - 
30. juni 2020.

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling.



Vanløse Floorball
for regnskabsperioden

København d. 25. maj 2021
Foreningsvalgte revisors underskrift:

Revisor:

Revisionspåtegning

Til Københavns Kommune

Jesper Thøgersen

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen

Konklusion
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 vores 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2019/20 samt forslag til 2020/21. Budgettallene, som fremgår i 
en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været 
underlagt revision.

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 er uafhængig af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.

1. juli 2019 – 30. juni 2020

Vi 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. 

Årsregnskabet 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.

Revisors uafhængighed

Skriv evt. supplerende tekst…

Skriv evt. supplerende tekst…
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Bestyrelsens beretning
Foreningsaktiviteter
Vanløse Floorball er en frivillig forening, som driver Floorball for børn, unge, voksne 
og seniorer. 

Beretning om 2019/2020
2019/2020 har været et helt igennem besynderligt år. Det hele startede helt 
almindeligt efter sidste generalforsamling. Alle hold var i fuld gang med både 
træning og kampe. Men så lukkede alt ned fra marts til maj og ingen fik spillet deres 
sæson færdig. Kidzliga blev aflyst, U13 og U15s tur til Sverige blev aflyst. Og 
Landsstævnet blev aflyst både i april og senere igen i oktober. Vores sommerfest for 
børn og unge blev aflyst. Ja, selv vores 25års jubilæum blev aflyst i august.

Det skaber naturligvis også en masse udfordringer at være væk fra hinanden for en 
klub som vores, der næres af fællesskab og sammenhold. Heldigvis tog folk det godt 
og vi brugte tiden godt i foråret. 

På mange måder oplever vi, at vi kom styrket ud af den første coronanedlukning i 
foråret:
• Vi havde i nedlukningen flere end nogensinde på træneruddannelse.
• Vi fik lagt en ny og spændende trænerkabale, der pegede fremad i forhold til at 

udvikle klubben fortsat.
• Vi fik kontakt med en masse potentielle spillere som kunne udvikle og forstærke 

herreholdene og U18.
• Vi fik arrangeret et virtuelt online løb sammen med Divas som samlede næsten 

10.000 kr sammen.
• Vi fik planlagt 2 parallelle sommercamps for vores ungdom med over 50 

deltagere i alt sammen med Frederiksberg Floorball.

Og lige så hurtigt det overhovedet kunne gøre, var de fleste hold i gang igen efter 
nedlukningen med udendørs træning. Og selvom en nedlukning som denne kunne 
have været yderst kritisk for en forening som vores, holdt mange heldigvis fast i 
medlemskabet.  Det seneste år har vi formået fortsat at vokse. Aldrig har vi været 
flere. Over 250 medlemmer. Hen over året har næsten 300 været medlem af 
klubben.

Og hvem havde troet at det ville vælte ind med særligt unge medlemmer. Vi har i 
dag børn i alle aldersgrupper og har mere end et hold i flere aldersgrupper. Og frem 
for alt har de taget springet op i tabellerne.

Det forgangne år har også budt på udfordringer. Den ene hedder corona, som har 
gjort at der ikke kan komme forældre i hallen for at se deres børn spille eller 
ungdomsspillerne ikke kan heppe på idolerne på seniorholdene. Her kan vi bare 
håbe på bedre tider. Desuden betyder den anden nedlukning at særligt vores 
breddehold ikke har kunne træne eller spille kamp som normalt. Det er hårdt. Og de 
har været hårdere ramt en både H1 og børnene.

Den anden del er arbejdet som bestyrelsesmedlem desværre ikke bliver lettere eller mindre jo 
større klubben bliver. Der er for få mennesker i og omkring ledelsen af klubben. Det bliver for 
hårdt i længden. Det er simpelthen ikke bæredygtigt for klubben.

Derfor har vi igangsat en plan for at uddelegere både ansvar og opgaver fra bestyrelse til 
udvalg. Eksempelvis et ungdomsudvalg, breddeudvalg og et frivilligudvalg. 
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Vi er i et forpligtende fællesskab. Vi er ingenting uden hinanden. Og vi har endda skrevet ind 
i vores vedtægter, at alle medlemmer er forpligtet til frivilligt arbejde i Vanløse Floorball. Så 
det bliver et nyt mantra i klubben det kommende år. Vi er nødt til at arbejde med en ny 
frivilligkultur i Vanløse Floorball, hvor det er fedt at hjælpe til og gøre en indsats. Det beriger 
livet og gør en glad. 

Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, 
frivillige og medarbejdere
Den økonomiske udvikling i 2019/2020 har været tilfredsstillende. Bestyrelsen 
havde budgetteret med et pænt overskud til at konsolidere foreningens økonomi. 
Året har budt på mange udfordringer som følge af Corona, herunder aflyste 
stævner og arrangementer - og deraf både reducerede indtægter og 
omkostninger.

Klubbens medlemstal er steget fra 243 medlemmer i 2019 til 295 medlemmer i 
2020.

Væsentlige budgetafvigelser
De mest væsentlige budgetafvigelser skyldes at Landsstævnet blev aflyst i 2020, 
ligesom en del stævneomkostninger samt indtægter udeblev som følge af 
nedlukningen.

Usikkerhedder i regnskabet
Der er ikke væsentlige usikkerheder i regnskabet og alle tilgodehavender er 
efterfølgende indfriet.

Resultatfordeling
Årets resultat foreslåes overført til næste år med henblik på at konsolidere 
foreningen.

Transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner
Der har ikke været transaktioner mellem foreningen og nærtstående parter 
udover afregning af udlæg i forbindelse med foreningens aktiviteter.
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Regnskabspraksis
Regnskabsklasse

Generelt

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet for foreningen Vanløse Floorball er aflagt i overensstemmelse med 
tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og 
foreningens vedtægter. 
Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

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 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.

Sponsorindtægter periodises ift. aftaleperioden for den enkelte aftale.

Indtægter
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Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

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.

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

Tilskud fra fonde modtaget uden specifikke krav til afholdelse af omkostninger 
indregnes særskilt under indtægter.

Balancen

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.

Skat af årets resultat

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

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

Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere 
brug. Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Gældsforpligtelser

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

Likvider

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.
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Note
Indtægter

1 Kontingentindtægter 276.000 311.750 298.350 349.000

2 Anden deltagerbetaling 4.600 8.000 6.100 16.000

Tilskud fra Københavns Kommune

3 o Medlemstilskud 83.322 64.860 56.548 73.500

4 o Tilskud til lederkurser 3.840 8.000 1.176 11.600

5 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 170.333 198.500 142.784 195.250

Indtægter i alt 538.095 591.110 504.958 645.350

Udgifter
6 Skattefrie godtgørelser 199.075 174.950 149.850 275.000
7 Øvrige personaleudgifter 11.400 10.500 7.950 19.000
8 Kontorholdsudgifter 16.743 18.000 17.118 14.500
9 Andre udgifter 6.370 28.500 15.776 29.000

Administrationsudgifter i alt 233.588 231.950 190.694 337.500

10 Reklameudgifter 14.361 1.000 8.996 7.000
11 Publikationer 0 0 240 0
12 Aktivitetsomkostninger 103.991 160.200 175.526 177.250
13 Aktivitetsomkostninger 2 126.307 103.000 110.748 113.500
14 Landsstævne, nettoresultat -5.250 10.000 30.491 10.000

Aktivitetsudgifter i alt 239.409 274.200 326.001 307.750

Udgifter i alt 472.997 506.150 516.695 645.250

Årets resultat 65.098 84.960 -11.737 100

Resultatopgørelse

2019/20 
Regnskab

2019/20     
Budget

2018/19 
Regnskab

2020/21     
Budget

Side 10 af 14



Note Aktiver 30/06 2020 30/06 2019

15 Tilgodehavender 35.960 61.988
16 Likvide beholdninger 73.375 18.449

Aktiver i alt 109.335 80.437

Passiver

Egenkapital

17 Egenkapital primo 42.598 54.335
Årets resultat 65.098 -11.737

Egenkapital ultimo 107.696 42.598

Gæld
18 Kortfristet gæld 1.639 37.839
19 Gæld til Københavns Kommune 0 0

Gæld i alt 1.639 37.839

Passiver i alt 109.335 80.437

Balance pr. 30/06 2020
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2019/20 
Regnskab

2019/20     
Budget

2018/19 
Regnskab

2020/21     
Budget

1 Kontingentindtægter
Medlemmer 0-24 år 170.700 183.000 171.050 205.000
Medlemmer 25 år og derover 100.000 125.000 121.600 140.000
Passive medlemmer 3.300 3.750 5.700 4.000
Kontingentstøtte 2.000 0 0 0
I alt 276.000 311.750 298.350 349.000

2 Anden deltagerbetaling
Medlemmer 0-24 år 4.600 8.000 6.100 16.000
Medlemmer 25 år og derover 0 0 0 0
Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.) 0 0 0 0
I alt 4.600 8.000 6.100 16.000

3 Medlemstilskud
Ordinært tilskud for året 83.322 64.860 56.548 73.500
Ekstra medlemstilskud ifm. gebyr for 
brug af faciliteter 0 0 0 0
I alt 83.322 64.860 56.548 73.500

4 Tilskud til lederkurser
Tilskud vedr. kurser for året 3.840 8.000 1.176 11.600
I alt 3.840 8.000 1.176 11.600

5 Øvrige tilskud, indtægter og gaver
Tilskud fra fonde og legater 1.400 30.000 7.105 20.000
Omk. refusion Frb. Floorball 34.116 0 0 0
Modtaget gaver 19.329 0 0 0
Salgsindtægter 4.180 5.000 5.696 5.000
Sponsorater 46.960 96.000 55.500 126.000
Toughest honorar 33.098 40.000 37.750 0
Kursusforløb/ samarbejder 13.350 0
Feriecamp og andre stævner 17.900 27.500 36.733 44.250
I alt 170.333 198.500 142.784 195.250

Noter
Indtægter
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2019/20 
Regnskab

2019/20     
Budget

2018/19 
Regnskab

2020/21     
BudgetNoter

6 Skattefrie godtgørelser
Godtgørelse til frivillige 199.075 174.950 149.850 275.000
Kørselsgodtgørelser 0 0 0 0
I alt 199.075 174.950 149.850 275.000

7 Øvrige personaleudgifter
Personalpleje 0 0 0 0
Kurser 11.400 10.500 7.950 19.000
I alt 11.400 10.500 7.950 19.000

8 Kontorholdsudgifter
Kontorartikler 0 1.000 0 1.000
EDB, hardware og software 2.079 2.000 2.339 2.000
Medlemsadministration 4.000 7.000 3.972 5.000
Telefoni 6.592 6.500 4.032 5.000
Småanskaffelser (u. 10.000 kr.) 4.072 1.500 6.775 1.500
I alt 16.743 18.000 17.118 14.500

9 Andre udgifter
Gebyr 3.805 1.000 544 1.000
Bøder og lign 0 3.000 2.750 3.000
Generalforsamling 1.288 2.500 2.177 3.000
Udvalg mv. 1.277 22.000 10.305 22.000
I alt 6.370 28.500 15.776 29.000

10 Reklameudgifter
Webside 4.226 1.000 359 2.000
Materialeudgifter sponsorer mv. 10.135 0 8.637 5.000
I alt 14.361 1.000 8.996 7.000

11 Publikationer
Tryk 0 0 240 0
I alt 0 0 240 0

12 Aktivitetsomkostninger
Turneringsgebyr 62.200 59.500 58.550 59.500
Omkostninger til dommere 26.925 43.500 26.650 48.000
Stævneomkostninger 11.850 20.000 21.632 20.000
Transportomkostninger 0 25.200 62.298 37.750
Øvrige kampaktiviteter 3.016 12.000 6.396 12.000
I alt 103.991 160.200 175.526 177.250

13 Aktivitetsomkostninger 2
Pokaler 8.186 5.000 4.151 5.000
Floorball-udstyr 58.739 48.000 44.059 48.000
Træningslejr 21.086 25.000 13.190 25.000
Øvrige medlemsaktiviteter 14.111 10.000 39.623 20.000
Medlemskaber 24.185 15.000 9.725 15.500
I alt 126.307 103.000 110.748 113.500

Udgifter
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2019/20 
Regnskab

2019/20     
Budget

2018/19 
Regnskab

2020/21     
BudgetNoter

14 Landsstævne, nettoresultat
Deltagerbetaling 10.800 120.000 103.550 120.000
Billetindtægter 0 0 0 0
Indtægter i alt 10.800 120.000 103.550 120.000

Skattefri godtgørelse 0 0 900 0
Stævnegebyr 5.550 100.000 101.941 100.000
Buskørsel 0 30.000 31.200 30.000
Øvrige omkostninger 0 0 0 0
Omkostninger i alt 5.550 130.000 134.041 130.000

Landsstævne, nettoresultat 5.250 -10.000 -30.491 -10.000

15 Tilgodehavender
Tilgode hos medlemmer 2.400 0
Tilgodehavende tilskud 0 0
Tilgodehavende moms 8.850 58.424
Tilgode hos frivillige 3.564 3.564
Tilgode vedrørende fejlbetaling 21.146 0
I alt 35.960 61.988

16 Likvide beholdninger
Arbejdernes Landsbank 73.375 18.449
I alt 73.375 18.449

17 Egenkapital primo 54.335

18 Kortfristet gæld
Leverandører 0 36.200
Skyldig moms 0 0
Andre skyldige omkostninger 1.639 1.639
I alt 1.639 37.839

19 Gæld til Københavns Kommune
Tilbagebetaling af tilskud 0 0
I alt 0 0
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