
KARATEKLUBBEN KYOKUSHINKAI KØBENHAVN  
Siden 1967  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

Karateklubben Kyokushinkai København 

København 

  

Årsrapport 2021 

& 

Budget 2022 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

  



KARATEKLUBBEN KYOKUSHINKAI KØBENHAVN  
Siden 1967  

  

2  

  

Indholdsfortegnelse  

              Side 

Foreningsoplysninger 3 

Bestyrelseserklæring  4 

Revisionspåtegning 5 

Ledelsesberetning 7 

Regnskabspraksis  8 

Resultatopgørelse 2021 10 

Balance 2021 11 

Budget 2022 12 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARATEKLUBBEN KYOKUSHINKAI KØBENHAVN  
Siden 1967  

  

3  

  

 

Foreningsoplysninger  

  

Selskab    Karateklubben Kyokushinkai København  

  

  

  c/o Grøndal Multicenter  

Hvidkildevej 64  

2400 København NV  

CVR-Nr:   74439314  

    www.karateklub.com  

    Tel.: 40 50 85 71 

  

  

  E-mail: kobenhavn@kyokushin.dk   

    Bank: Danske Bank  

    Reg.nr: 1551  

  

  

  Konto: 9391355  

Bestyrelse    Erdinc Arslantas, formand  

    Carina Miriam Jensen, menigt medlem  

    Dirk Michel-Schertges, menigt medlem  

    Emil Falk Herman Jensen, menigt medlem  

    

Anjum Parwaiz, kasserer (til 06-01-2022) 

Claudia Schertges, administration og kasserer 
(midlertidig, fra 04-01-2022 til GF i marts 2022) 

Intern Revisor  Hadi Salame 

  

  

 

 

 

http://www.karateklub.com/


KARATEKLUBBEN KYOKUSHINKAI KØBENHAVN  
Siden 1967  

  

4  

  

 

Bestyrelseserklæring 

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Karateklubben Kyokushinkai København 

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 2021 

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

foreningens finansielle stilling. 

 

København, den  

Bestyrelsen  

 

 

Erdinc Arslantas, Formand     Carina Miriam Jensen, Menigt medlem 

 

 

Anjum Parwaiz, kasserer (til 06-01-2022)  Dirk Michel-Schertges, menigt medlem  

 

 

 

Emil Falk Herman Jensen, menigt medlem Claudia Schertges (Admin. og midlertidig overtagelse af 

kassererens opgaver) 
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Revisionspåtegning 

Til Københavns Kommune 

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Karateklubben Kyokushinkai København for regnskabsperioden 

1. januar – 31. december 2021 

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. 

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 

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. 

Revisors uafhængighed 

Jeg er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen. 

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 tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 

Kommune og foreningens vedtægter. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2021 samt forslag til 2022. Budgettallene, som fremgår i en 

særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt 

revision. 

Medlemstilskud  

Medlemstallet er opgjort pr. 31. december 2021, og en liste over medlemmer er elektronisk registreret i Klub-

Modul med navn, adresse og fødselstal og medlemsperiode- og status.  

Kontingentbetaling er registreret elektronisk i Klubmodul og på foreningens bankkonto for alle foreningens 

medlemmer under 25år, og også dem over 25år.  

Foreningens stamblad er underskrevet af bestyrelsesmedlemmer, og af klubbens interne revisor.  

Lokaleudgifter, og øvrige udgifter er registreret elektronisk og afstemt (klubmodul og E-boks).  

Timeforbruget er registeret som værende den tid som foreningen har haft holdtræning (træningslister).  
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Foreningens samlede årsregnskab  

Det samlede kontingent er registeret i henhold til aldersgrupper, og endvidere er anden deltagerbetaling til 

stævner, graduering opgjort på separat linje.  

Det samlede modtaget tilskud fra Fritid KBH er opgjort på selvstændig linje, ligeså er de samlede 

lokaleudgifter.  

Indeværende regnskab er underskrevet af siddende bestyrelse.  

 

 

Hadi Salame         København den 

Interne valgt revisor         

Kagsåkollegiet 159-3, 2860 Søborg      

Telefon: 004571415548, E-Mail: hadi_salame@hotmail.com  (Hadi Salame) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARATEKLUBBEN KYOKUSHINKAI KØBENHAVN  
Siden 1967  

  

7  

  

 

 

Ledelsesberetning  
Hovedaktivitet    

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til karate og selvforsvar efter Kyokushinkais principper, samt at 

fremme kammeratligt samvær for såvel voksne som børn og unge.  

Redegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteter  

Generelt 

Foreningen har en stabil økonomi i 2021 med en god balance mellem indtægter og udgifter, og det på trods af 

de midlertidige lukninger på grund af Corona Lock down i månederne januar 2021 til og med april 2021.  

Dette skyldtes på den ene side det hurtigt voksende medlemstal, som i gennemsnit var 72 betalende 

medlemmer pr. måned efter genoptagelsen af foreningsaktiviteterne i maj 2021, og som igen steg til over 80 

medlemmer ved udgangen af 2021. På den anden side blev udgifterne nøje tilpasset indtægts- og 

medlemssituationen.  

Efter genoptagelsen af klubbens aktiviteter, efter Corona Lock Down i januar-april 2021, blev det klart, at 

især klubbens børne- og juniortræning, var meget efterspurgte og velbesøgte.  

Samarbejdet med kommunen indenfor Kontingentstøtte og projektet Fritidsliv med Mentor er blevet og vil 

blive videreført. 

Da GMC ikke har opkrævet nogen lokaleleje under lukningen, har foreningen også besluttet ikke at opkræve 

kontingent fra medlemmerne. 

Klubben har indgået en aftale med kommunen og vil betale et fast beløb hver måned fra marts 2022 for at 

betale gælden tilbage til kommunen. Klubben har allerede været i stand til at betale en del af gælden til 

kommunen i 2021. Dette berører ikke foreningens aktiviteter. 

Desuden har klubben ansøgt om lån af offentlige faciliteter og har allerede fået tilsagn om facilitetstid. Dette 

vil reducere udgifterne til husleje betydeligt. 

Indtægtssiden: Foreningen har oplevet et fald i indtægterne i 2021 pga. Corona Lock Down. Men den har en 

stabil økonomi på grund af en nøje tilpasning af udgifterne til indtægterne. Og kunne få et lille overskud. På 

trods af et let fald i antallet af medlemmer på grund af Corona Lock Down havde foreningen et forholdsvis 

stabilt medlemstal i 2021. Ved udgangen af 2021 havde foreningen allerede 83 medlemmer igen, selv om den 

havde været lukket i flere måneder i begyndelsen af 2021. I slutningen af 2020 havde foreningen 82 

medlemmer. 

Udgifter: Udlejeren Grøndal Multicenter (GMC) opkrævede ikke husleje for den periode, hvor GMC var 

lukket, så foreningen besluttede ikke at opkræve kontingent for samme periode. Som følge heraf blev næsten 

alle vores mangeårige medlemmer fastholdt i foreningen. Desuden var der generelt færre udgifter i Lock 

Down-perioden, f.eks. til hjælpetrænere under træningstimerne eller events og andre arrangementer.  

Konklusion på året: En ok økonomi og et ret stabilt medlemstal. Da foreningen ikke opkrævede noget 

kontingent i lukningsperioden, blev antallet af medlemmer stort set opretholdt.  

Hændelser efter regnskabets afslutning  

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af 

foreningens forhold væsentligt. 

Det skal dog bemærkes, at foreningens mangeårige kasserer Anjum Parwaiz måtte uventet tråde tilbage som 

kasserer et par måneder før GF, i begyndelsen af januar 2022, af personlige årsager. Op til GF i marts 2022 

overtager foreningens admin. Claudia Schertges kassererens opgaver. 
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Regnskabspraksis  
Årsregnskabet for foreningen Karateklubben Kyokushinkai København 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. 

Rapporteringsvaluta 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

Karateklubben bruger det anerkendte foreningsværktøj Klub-Modul (www.klubmodul.dk) til medlemsstyring, 

regnskabsstyring og budgetstyring. Klubmodul er anerkendt af Københavns Kommune hvorfra indberetning 

af medlemsoplysninger accepteres.  

Resultatopgørelsen 

Indtægter og udgifter 

Klubbens løbende indbetalinger (medlemsindtægter, tilskud m.m.) og udgifter (betaling af husleje, 

deltagergebyr stævne, udlæg m.m.) fra klubbens Danske Bank konto kan automatisk synkroniseres med 

Klubmoduls månedlige konteringssystem hvorved bankindbetalinger – og udbetalinger bliver overført i 

Klubmoduls regnskabsmodul.   

Hver måned køres en månedsafslutning hvorved alle ind- og udbetalinger for måneden bliver overført til 

Klubmoduls konteringsstem. Efter synkronisering bliver hver post manuelt gennemgået for konteringsart 

(kontingent, husleje, udlæg, nets, osv.) og tekstuelt konteret.  

Alle afholdte udgifter hvorpå der er modtaget en faktura er arkiveret med påtegning om betalingsdato og 

formål for udgift.  

Klubben har ingen kontantkasse hvorfor klubbens medlemmer der har ønsket at betale udstyr og aktiviteter 

kontant bliver henvist til bankoverførsel, med efterfølgende kontering i Klubmoduls konteringssystem.   

Klubben foretager alene udbetalinger og indbetalinger via bankoverførsler fra klubbens Foreningskonto i 

Danske Bank.  

Årsregnskabet for 2021 blevet afsluttet (”kørt”) i Klubmodul i januar 2022.  

Offentlige bevillinger og tilskud 

Offentlige bevillinger og tilskud 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. 

Udgifter 

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

anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note. 

Skat af årets resultat 

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klubmodul.dk/
http://www.klubmodul.dk/
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Balance 

Aktiver 

Foreningen har ingen kontantkasse. Klubbens medlemmer der har ønsket at betale udstyr og aktiviteter kontant 

bliver henvist til bankoverførsel, med efterfølgende kontering i Klubmoduls konteringssystem.  Indtægter og 

udgifter går gennem klubbens konto i Danske Bank. Pr. 31.12.2021 var der 22.868,64 på klubkontoen. 

Klubben har et lille varelager med udstyr f.eks. bælte og stofmærker. Disse kan købes af medlemmerne f.eks. 

ved gradueringen, via klubmodul eller bankoverførsel. Varelagers værdi pr. 31.12.2021 var 11.850 kroner. 

Passiver - Gældsforpligtelser 

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 

Klubben har en langfristet gæld til kommunen fra 2015/2016. I december 2021 er en del af gælden blevet 

tilbagebetalt. I 2021 blev der også aftalt en månedlig tilbagebetaling/afdragsordning med kommunen. Klubben 

har siden marts måned (2022) betalt 5.975 kroner tilbage hver måned, og gør det indtil den samlede gæld er 

betalt. Restgæld pr. 31.12.2021 var 143.136,00 kroner. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARATEKLUBBEN KYOKUSHINKAI KØBENHAVN  
Siden 1967  

  

10  

  

 

 Resultatopgørelse 2021, KR. 01.01.2021 – 31.12.2021 
Indtægter   Resultat Note 

Konto Nr.    

1340 Salg af DKU pas, mærker mm    2.005,00 Alle 

1330 Graduering         70,70 Graduering 

1300 Salg af sportstøj, gier mm.   2.945,00 Lagervare osv. 

1100 Medlemstilskud (kommunen)   6.000,00 Fritidsliv med Mentor børn 0 - 17 år 

1060 Event tilmeldinger   3.540,00 Gradueringer, stævne osv. alle 

1004 Medlemsgebyr      150,00 over 25 år 

1004 Medlemsgebyr   5.100,00 0 - 24 år 

1000 Kontingent holdtilmelding 28.704,00 over 25 år 

1000 Kontingent holdtilmelding 97.490,00 0 - 24 år 

 
Indtægter i alt                                                                    146.004,70 
 
Udgifter    

7240 Diverse gebyrer    9.671,35 Bank, Nets, Nets danID Medarb., 
MobilePay, m.m. 

4000 Indkøb af varer til videre salg    3.245,80 Hæfter. Pas, osv 

3310 DKU afregninger    6.195,00 Kontingent DKU 

3210 Arrangementer i klubben    1.256,00 Alle 

3200 Stævner og lejre    4.786,69 Alle 

3130 Møder    4.217,00 Bestyrelse, Instruktører 

3120 Mindre anskaffelser         75,95 Udstyr 

3100 Gaver & Blomster       638,00  

3050 Hjemmeside 11.530,25 Nets/Klubmodul, Mailhotel 

3020 Telefon/internet   1.452,80 Telefon, Internet 

2200 Husleje 56.518,20 GMC 

2020 Diæter   5.550,00 Frivillige, voksne, juniorer 

1320 Deltagergebyr, stævner      400,00 Refundering stævne deltagergebyr 

 
Udgifter i alt                                                                       105.536,34 
 
Årets resultat                                                                       40.467,66 
 
Betalende medlemmer 83 
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Balance 2021    

  31.12.20 31.12.21 Note 
Aktiver       
        
Kassebeholdning - - ingen kasse 
        
Bank 23.873,33 22.868,64   
        

Varelager 12.500,00 11.850,00 
Salg af bælte, 
stofmærker osv. 

        
Tilgodehavender 0 0 Kontingent 
        
Aktiver i alt       
    

 

Passiver i alt       
        
Langfristet gæld, 
kommune 2015/2016 

194.329 143.136,00 Tilskud 2021 fra KK 20.328 kr. blev modregnet jfr. 
afdragsordning på det tidspunkt. 
Ny afdragsordning i 2022: 

      

Langfristet gæld Kommune. Tilbagebetaling rst. 
ifølge afdragsordning, 5.975 kr. per måned fra 
marts 2022. 
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BUDGET 2022 

 Nr.  Konto Regnskab 2021 Budget 2022  Note  

  Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter  
7240 Diverse gebyrer   9.671,35   10.000 Bank, Nets, Nets danID 

Medarb., MobilePay 

5100 Afdrag gæld til 
kommunen 

      72.000 5.975 per måned 

4000 Indkøb af varer til videre 
salg 

  3.245,80   3.000 Hæfter, Pas, osv. 

3310 DKU afregninger   6.195   10.000 Kontingent 

3210 Arrangementer i 
klubben 

  1.256   5.000   

3200 Stævner og lejre   4.786,69   5.000 F.eks. Oyama-Cup, 
tilmeldinger via Klub 

3130 Møder   4.217   2.000 Instruktører 

3120 Mindre anskaffelser   75,95   2.000 Udstyr 

3100 Gaver & Blomster   638   1.000   

3080 Kurser, administration   0       

3050 Hjemmeside   11.530,25   12.000 Nets/Klubmodul, Mailhotel 

3020 Telefon/internet   1.452,80   2.000   

3000 Kontorartikler       1.000   

2200 Husleje   56.518,20   96.000 GMC ingen husleje 2021 i 
måneder med corona Lock 
down 

2020 Diæter   5.550   5.000 Hjælpetræner  

1340 Salg af DKU pas, 
mærker mm 

2.005   3.000     

1330 Graduering 70,7 400 5.000   Alle 

1320 Deltagergebyr, stævner     5.000   F.eks. Oyama-Cup, 
tilmeldinger via Klub 

1300 Salg af sportstøj, gier 
mm. 

2.945   2.000     

1100 Medlemstilskud  6.000   12.000   Fritidsliv med mentor 

1060 Event tilmeldinger 3.540   4.000   alle 

1004 Medlemsgebyr 5.250   3.000   alle, nye medlemmer 

1003 Kommunetilskud     16.000   Kommunetilskud 2022  

1000 Kontingent 
holdtilmelding 

97.490   135.000   0 - 24 år 

1000 Kontingent 
holdtilmelding 

28.704   50.000   over 25 år 

  I alt 146.004,79 105.536,34 235.000 226.000   

  Balance 146.004,79 146.004,79 235.000 235.000   

  Betalende medlemmer  83   85  29-01-2022   

9010 Årets resultat  40.467,66   9.000    
     


