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Resultatopgørelse 

2020 

Vesterbrospejderne 

Hjemkommune: 

København 

Periode: 

01-01-2020 - 31-12-2020 

CVR: 

34157030 

Godkendt på generalforsamlingen den 27. maj 2021 

  
Regnskabspraksis 

Årsregnskabet for foreningen Vesterbrospejderne 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 og ud fra følgende principper: 

 

• Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab. 

• Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

• Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i 

resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. 

• 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 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. 

• Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. 

Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen.  

• Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lignende givet til dækning af omkostninger indregnes i 

resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker.  

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

ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note. 

• Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.  

• Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. 
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Ledelsesberetning 
Gruppens enheder troppen og flokkens aktiviteter i 2020 har naturligvis været præget af Covid-19. Alligevel er medlemsantallet stabilt og vi 

formår at fortsætte som vanligt med gruppens traditioner.  Der er fortsat 10 spejdere i troppen mens ulvenes medlemstal varierer en del i løbet af 

året, men svarer nogenlunde til antallet i 2019. Vi er blevet bedre til at udmelde ikke aktive medlemmer og samtidig supplere op fra ventelisten. 

 

Vi har betalt 21.000 kr tilbage for tilskuddet fra Københavns Kommune i 2018 (som blev udregnet på baggrund af tallene fra 2017 hvor vi dengang 

flere medlemmer og derfor fik et større acontobeløb).  

Resultatet totalt set for 2020 er et overskud på lidt under 5.000 kr. som primært skyldes et mindre forbrug på aktiviteter i løbet af året mens der 

fortsat er indbetalt kontingent. 

 

Ledelseserklæring 
Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Vesterbrospejderne. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudsvilkårene 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. 

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

 

 

Revisor erklæring 
Revisionen har revideret regnskabet for Vesterbrospejderne for regnskabsåret 01-01-2020 – 31-12-2020 

Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion om regnskabet. Revisionen 

er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og – bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er overholdt. 

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen 

omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af 

den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i 

kommunens retningslinjer. 
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Resultat 2020 
Konto Sum Forrige år Budget 2020 Budget 2021 

1000 Medlemskontingent 25.620,74 28.403,09 28.000,00 25.000,00 

1010 Lokaletilskud 1.157,00 0,00 0,00 3.000,00 

1011 Aktivitets-/medlemsstilskud 19.973,00 39.436,00 21.000,00 19.000,00 

1020 Ture og lejre 10.935,09 11.854,77 15.000,00 10.000,00 

1040 Gaver/støtteforening Note 1)    5.996,00 0,00 0,00 0,00 

1070 Hytteudlejning 25.770,00 32.114,00 30.000,00 25.000,00 

1998 Indtægter 89.451,83 111.807,86 94.000,00 82.000,00 

2000 Korpskontingent -12.214,00 -18.672,00 -15.000,00 -15.000,00 

2010 Distriktskontingent 0,00 -1.440,00 -1.500,00 -1.500,00 

2011 Tilbagebetaling af tilskud -21.006,00 -29.838,00 -21.000,00 -10.000,00 

2020 Ture og lejre -11.065,07 -9.728,10 -10.000,00 -15.000,00 

2030 Arrangementer og aktiviteter -10.740,41 -14.576,12 -13.000,00 -10.000,00 

2050 Administration -1.188,43 -531,71 -1.000,00 -1.000,00 

2060 Materiel -15.684,25 -7.338,80 -2.000,00 -5.000,00 

2070 Lokaleleje 0,00 -6.645,00 -5.000,00 0,00 

2072 Skatter, forsikringer Note 2)    1.458,52 -14.181,17 -8.000,00 -8.000,00 

2073 Vedligeholdelse og rengøring 0,00 0,00 -10.000,00 -6.500,00 

2074 Opvarmning, el, vand, affald, etc. -11.321,20 -7.125,80 -7.500,00 -10.000,00 

2090 Diverse udgifter 0,00 -6,20 0,00 0,00 

2998 Udgifter -84.677,88 -110.082,90 -94.000,00 -82.000,00 

2999 Resultat 4.773,95 1.724,96 0,00 0,00 
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Balance 2020 
Konto Balance Forrige år 

3000 Bank 117.619,34 109.689,44 

3035 Kortbetalinger 6.712,57 6.712,57 

3050 Andre tilgodehavender 0,00 7.242,00 

3080 Debitorsamlekonto 6.290,45 6.819,25 

3998 Aktiver 130.622,36 130.463,26 

4060 Formue 135.171,01 130.397,06 

4080 Kreditorsamlekonto -4.548,65 66,20 

4998 Passiver 130.622,36 130.463,26 

4999 Balance 0,00 0,00 

 

 

Noter 
 

1. Vi modtog 5.996 kr. til indkøb af telte fra DUFs Lokalforeningspulje 

2. Vi blev opkrævet for meget i forsikringspræmie i 2019 og er derfor blevet blevet krediteret med 5.059 kr. i 2020. Derfor er den reelle 

udgift til ejendomsskat og forsikringer i 2020 på i alt: (2371 kr i forsikring + 4146,52 kr i ejendomsskat=)  6.517,52 kr  


