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Foren i ngsop lysn i nger:
Copenhagen Floorball Club
Gl. Valbyhal
Julius Andersens Vej 1

2450 København 5V
CVR.nr.: 29458464

Bestyrelse:
Carsten Eis, formand

Anders Engelha rdt, næstformand
Nanna Liicke Hove, Sekretær
Michael Riis, kasserer
Pia Debbie Børger

Mads Nørregård Rasmussen
Evan Max Hansen

Lonnie Lilja Spiers

Mette Kaarup Andersen
Camilla Vitu (suppleant)
Lars Holmberg (suppleant)
Mads Schønning Frandsen (suppleant)
Dorthe Skriver West (suppleant)
Revisor:
Thomas Crawfurd
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Bestyrelsespåtegn i ng:
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar
2018 for Copenhagen Floorball Club.

-

31. december

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar

-

31. december 2018.

Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen indeholder.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse.

Valby, den 11. maj 2019
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Den eksterne revisors erklæring om stikprØvekontrol af regnskabet
Til medlemmerne i Copenhagen Floorball Club
Jeg har gennemført en stikprøvekontrol af regnskabet for Copenhagen Floorball Club for regnskabsåret

2018. Jeg har udvalgt et antal konti, hvor jeg gennemgik bilag og de tilhørende posteringer. Jeg har
kontrolleret resultato pgørelsen, ba la ncen og egenka pitalopgørelsen.
Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen ha r a nsvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, dergiver et retvisende billede i
overensstemmelse med gældende regler og love. Bestyrelsen har ansvaret for en løbende, intern
kontrol, som anses rigtig og nØdvendig.
Revisors ansvar
Jeg har ansvaret for ved stikprøver at kontrollere det mig forelagte årsregnskab, stille relevante

spørgsmåltil årsregnskabet og så vidt muligt kontrollere metoden hvorved resultatopgørelsen,
balancen og egenkapitalopgørelsen er opstået.
Konklusion
Jeg har udførtstikprøvekontrol af årsregnskabetfor20lS, som det erblevet m igforelagt. Deterover
formigblevetsandsynliggjort, at kassebeholdningen pr.3L. decembereksisteredesom opgiveti
årsregnskabet. Dererikke undermitarbejde med årsregnskabetfremkommetnoget, dergivermig
grund tilat mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiverog

finansielle status pr. 31. december 2018.
Jeg er bekendt med, at nærværende regnskab tilføjes underregnskaber for puljeprojekter i løbet af
2018 og derefter revideres af ekstern revisor, inden aflevering til Københavns Kommune.

Frederiksberg,

Gammel Kongevej L01
1850 Frederiksberg C
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Bestyrelsens beretni ng
for Copenhagen Floorball Club i 2018 var kontrakten med KØbenhavns
Kommune om Socialt Partnerskab. Over en fireårig periode skal klubben opsøge de børn i skoler, fritidshjem
og boligforeninger og introducere dem for floorball og foreningslivet. Med partnerskabet følger en bevilling,
der har gjort det muligt at ansætte Jonas Bo Madsen som udviklingskonsulent 20 timer ugentlig i de fire år.
Det er en indsats, som bestyrelsen forventer sig meget af: Dels at vi som forening løfter en vigtig social
opgave, dels at vi får ungdomsspillere, som vi ellers ikke ville have fået kontakt med.
En skelsættende begivenhed

Sportsligt set blev 2018 pigernes år. Klubbens ligadamer gik ud af sæsonen med guldmedaljer i både
Poka lturneri ngen og i Danmarksturneringen. En fa ntastisk præstation !
Herreliga er i fuld gang med et generationsskifte, som lover godt for fremtiden. I Danmarksturneingen rakte
indsatsen til en fjerdeplads. I Pokalturneringen, derimod, gik holdet hele vejen til finalen, men måtte tage
bussen hjem som nummerto.

til en flot førsteplads til U15 og en tredjeplads til U17. Tillykke med det! Det
blev også til et par sidstepladser. En stor tak til de trænere og holdledere, der med baggrund i klubbens
værdisæt - Mangfoldighed, Procesorienteret, Kvalitet, Fællesskab og Fair Play - sørger for at spillerne
I ungdomsrækkerne blev det

alligevel har det sjovt i et sundt fællesskab. Resultaterne skal nok komme.
I den anden ende af aldersskalaen blev det til en bronzemedalje til klubbens voksende hold af 60+'ere ved
det uofficielle DM, som Copenhagen Floorball Club var arrangør af. Vi arbejder nu på, at stævnet skal blive
endnu større næste år - og at det selvfølgelig skal være et helt officielt danmarksmesterskab, der kæmpes
om.

Motionsfloorball bliver stadig mere populært, godt bakket op af kampagnen Bevæg dig for livet og
medieomtaler, som fortæller, at floorball både er sjovt og sundt. Vi bliver kort sagt flere voksne i klubben,
hvilket er godt. Af andre aktiviteter skal nævnes sommercamp, skoleprojekter rundt om i hele København,
Kidzligaer og som noget nyt Bydelsbattle.
Økonomisk set kom Copenhagen Floorball Club ud af 2018 med et tilfredsstillende og passende overskud.
L79.767 kroner er væsentlig bedre end tidligere år. Det skal dog bemærkes, at en støttebevilling på 115.000
kroner fra Team Copenhagen til aktivitete r i 2A19 er udbetalt ultimo 2018 og er således indeholdt i
regnskabet.
Bestyrelsen indførte i 20L7 et midlertidigt stop for betaling af spilleres deltagelse på landshold. Det kræver
en særlig indsats i både tid og flid at spille på landshold - og så skal spilleren endda selv betale for det.
Bestyrelsen er derfor glade for, at det fra 2018 igen har været muligt at give en økonomisk håndsrækning til

klubbens landsholdsspillere.
Årsregnskabet balancerer med 245.394 kroner. lndkøb af nye bander til 60.000 kroner er udgiftsført med
1.000 kroner i anskaffelsesåret. Resten afskrives over fem år.
En meget stor medvirkende årsag til dette resultat er firmaer, institutioner og samarbejdspartnere, der også i
20L7 har været en uvurderlig hjælp. En særlig tak til Team Copenhagen, Københavns Kommune,
Udviklingspuljen for børn og ugen, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Åben Skole, Københavns
Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Sparekassen Sjælland, Cafax, Antika, Fokus Fysioterapi, Salming
Danmark, Copenhagen Floorball Center, Encke & Duers, Fotograf Jakob Carlsen og Kailow Tryk.

Endelig en varm tak til alle frivillige, der gør en kæmpe indsats for at få alle aktiviteter
som klubben er skabt i.

til at ske i den ånd,

Copenhagen Floorball Club
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Anvendt regnska bsp ra ksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som blev anvendt sidste år.

Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes indtægter samtidigt med indtjening, ligesom udgifter indregnes ved

betalingstidspunkt. Dog undtaget ved årsafslutning, hvor afholdte udgifter bogføres i det år faktura er
udstedt af kreditor.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender er alene tildelte, men endnu ikke udbetalte tilskud fra kommune og offentlige udvalg.

[ikvider
Likvider er indregnet som nettoindestående på konti i banker, samt ved opgørelse af kassebeholdning ved
regnskabsafslutning.
Gæld
Alle gældsforpligtelser er indregnet

til kostpris.

Copenhagen Floorball
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Regnskab 2018
ResultatopgØrelse for 2018

2018

Realiseret

2017
Realiseret

20L9

Budget

Kontingenter

240.960

253.600

2s0.000

Tilskud

762.674

252.5t8

500.000

Arrangemente r oB Sponsorater

L23.934

244.535

200.000

Sportsartikler

6.273

4s0

500

1.133.781

751.103

9s0.s00

Finansielle

Personaleomkostninger (løn, kørselsgodtgprelse mv.)
Kamp-, turnerings- og stævneudgifter

-534.707
-196.308

-zLL.s40
-255.327

-430.000
-220.000

0

0

-30.000

-135.320

-LgL.478

-150.000

Klubhus

-48.666

-48.666

Klubdrift

-34.431

-2.669

-50.000
-30.000

Gebyrer halleje
Sportsbeklædning, udstyr mm.

Finansielle

-2.583
-953.014
L84.767

-1.819

-2.500

-7LL.493

-902.s00

39.511

-1.000
179.767

38.000
-11.800

39.611

26.200
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Balance pr.31.12.2018
Alle tal i danske kroner
2018 Realiseret 2017 Realiseret

Materielle anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

s9.000

0

0

0

0

0

0

150

812
812

Varelagre

Sportstøj
Andre rekvisitter
Varelager kiosk
Varelagre ialt

150

Likvide midler
Likvide midler i alt
Omsætningsaktiver i alt

186.244

724.L48

186.394

t27.460

Aktiver i alt

245.?94

L27.460

6s.627

26.OL7

179.767

39.611

Egenkapital tidligere år

Overført af årets resultat
Egenkapital i alt 31.12

Kortfristet gæld
Kreditorer
Ko rtfristede gældsforp igtelse r
I

24s.394

0

61.833

o

61.833

Langfristet gæld
Langfristet gæld

0

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

61.833

245.394

L27,460

