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Foreningen Foreningens navn: Vanløse Floorball

Hjemsted: Københavns Kommune

Regnskabsår: 1. juli 2020 – 30. juni 2021

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. 28. oktober 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 2021 samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. juli 2020 - 
30. juni 2021.

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



Vanløse Floorball
for regnskabsperioden

København d. 28. oktober 2021
Foreningsvalgte revisors underskrift:

Revisor:

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…

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 2020/21 samt forslag til 2021/22. 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 2020 – 30. juni 2021

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. 
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Bestyrelsens beretning
Foreningsaktiviteter
Vanløse Floorball er en frivillig forening, som driver Floorball for børn, unge, voksne 
og seniorer. 

Beretning om 2020/2021
2020/2021 har på mange måder stået i coronaes tegn. Sidste generalforsamling 
måtte udskydes og blev i sidste ende holdt online i januar måned. Hele vinteren og 
en del af foråret var klubben lukket ned. Holdene kunne træne udendørs i en 
periode inden de kom i hallen i maj måned. Eneste undtagelse var vores bedste 
herrehold. Ligaholdene i floorball var kategoriseret som eliteidræt og måtte som de 
eneste træne og spille kampe. Og de kæmpede sig frem til en flot bronzemedalje. 
Den første medalje i klubbens historie!

For alle andre var forårssæsonen en lang rejse hen mod hallen. Efter nedlukningen 
fik vi hurtigt etableret onlineaktiviteter for langt de fleste ungdomshold. Senere blev 
træningen lagt på diverse fodboldbaner og på vores fælles udendørs floorballbane vi 
etablerede sammen med FFK og Frederiksberg Floorball på Nandrupsvejens 
Idrætsanlæg på Frederiksberg. Her spillede de fleste hold indtil indendørssporten 
blev åbnet op.

I forhold til kampe kom de fleste ungdomshold i gang med en midlertidig turnering, 
som Floorball Danmark fik etableret i maj og juni. Seniorholdene er først kommet i 
gang efter sommerferien.
I starten af sommerferien fik vi både afholdt en Selected Player-camp og en 
Sommercamp for vores yngste spillere.

Vi er kommet nogenlunde igennem krisen. Men vi har tabt flere medlemmer end vi 
ellers plejer at gøre hen over en sommerferie. Desuden har vi tabt en del 
sponsorater. Det kan godt mærkes på økonomien i klubben. Vi har i den kommende
sæson ikke helt samme ressourcer som inden corona.

Vi skal dog nok hurtigt få indhentet det tabte både i forhold til medlemmer og 
sponsorater. Men lige nu er vi lidt begrænset af en stram økonomi.

Det mest ærgerlige er dog de børn, unge og voksne som er stoppet i klubben – dem 
som ikke startede op igen efter nedlukningen. En del af dem var også frivillige 
bidragsydere i klubben. Måske forældrene til børn som er stoppet. Deres hjælp er 
svær at erstatte.

Sportsligt er det svært at fremhæve andet end vores flotte bronzemedalje på H1. 
Alle andre turneringer blev ikke gennemført. Men dog er det værd at fremhæve, at 
vores ungdomsafdeling fremstår større og stærkere end tidligere i samarbejde med 
Frederiksberg Floorball. Vi har tilmeldt et til to hold i alle pige og drengerækker, som 
en af de eneste klubber i Danmark. Et enkelte pigehold er i holdfællesskab med 
Jægerspris.

Desuden har vi fået etableret vores H2-hold i 1. division - landets næstbedste 
række. Det skal fungere som et udviklingshold for bl.a. vores store U18-trup. Også 
her udvikler vi os og ligger nye lag på klubbens sportslige udvikling.
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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 fortsat et 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 2020/2021 har været tilfredsstillende. Bestyrelsen 
havde budgetteret med et balanceret resultat. Året har budt på mange 
udfordringer som følge af Corona, herunder aflyste stævner og arrangementer -
og deraf både reducerede indtægter og omkostninger, men også Corona-støtte 
som har opvejet noget af det tabte.

Klubbens medlemstal er steget fra 258 medlemmer i 2019/20 til 269 medlemmer 
i 2020/21.

Væsentlige budgetafvigelser
De mest væsentlige budgetafvigelse skyldes at en del stævneomkostninger samt 
indtægter udeblev som følge af Corona-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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Indtægter

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.

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.
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Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

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.

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

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.
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Note
Indtægter

1 Kontingentindtægter 299.652 349.000 276.000 370.600

2 Anden deltagerbetaling 3.850 16.000 4.600 16.000

Tilskud fra Københavns Kommune

3 o Medlemstilskud 72.492 73.500 83.322 68.500

4 o Tilskud til lederkurser 25.719 11.600 3.840 16.800

5 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 260.052 195.250 170.333 208.000

Indtægter i alt 661.765 645.350 538.095 679.900

Udgifter
6 Skattefrie godtgørelser 316.430 275.000 199.075 307.300
7 Øvrige personaleudgifter 39.152 19.000 11.400 29.600
8 Kontorholdsudgifter 10.996 14.500 16.743 14.500
9 Andre udgifter 31.263 29.000 6.370 29.000
10 Reklameudgifter 0 7.000 14.361 7.000
11 Publikationer 946 0 0 0

Administrationsudgifter i alt 398.787 344.500 247.949 387.400

12 Turnerings- og kampaktiviteter 136.311 177.250 103.991 188.750
13 Trænings- og medlemsaktiviteter 84.537 113.500 126.307 103.750
14 Landsstævne, nettoresultat 0 10.000 -5.250 0

Aktivitetsudgifter i alt 220.848 300.750 225.048 292.500

Udgifter i alt 619.635 645.250 472.997 679.900

Årets resultat 42.130 100 65.098 0

Resultatopgørelse for perioden 1. juli - 30. juni

2020/21 
Regnskab

2020/21     
Budget

2019/20 
Regnskab

2021/22     
Budget
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Note Aktiver 30/06 2021 30/06 2020

15 Tilgodehavender 51.508 35.960
16 Likvide beholdninger 136.313 73.375

Aktiver i alt 187.821 109.335

Passiver

Egenkapital

17 Egenkapital primo 107.696 42.598
Årets resultat 42.130 65.098

Egenkapital ultimo 149.826 107.696

Gæld
18 Kortfristet gæld 37.995 1.639
19 Gæld til Københavns Kommune 0 0

Gæld i alt 37.995 1.639

Passiver i alt 187.821 109.335

Balance pr. 30. juni
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2020/21 
Regnskab

2020/21     
Budget

2019/20 
Regnskab

2021/22     
Budget

1 Kontingentindtægter
Medlemmer 0-24 år 191.102 205.000 170.700 241.600
Medlemmer 25 år og derover 102.350 140.000 100.000 125.000
Passive medlemmer 4.200 4.000 3.300 4.000
Kontingentstøtte 2.000 0 2.000 0
I alt 299.652 349.000 276.000 370.600

2 Anden deltagerbetaling
Medlemmer 0-24 år 3.850 16.000 4.600 16.000
Medlemmer 25 år og derover 0 0 0 0
Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.) 0 0 0 0
I alt 3.850 16.000 4.600 16.000

3 Medlemstilskud
Ordinært tilskud for året 72.492 73.500 83.322 68.500
Ekstra medlemstilskud ifm. gebyr for 
brug af faciliteter 0 0 0 0
I alt 72.492 73.500 83.322 68.500

4 Tilskud til lederkurser
Tilskud vedr. kurser for året 25.719 11.600 3.840 16.800
I alt 25.719 11.600 3.840 16.800

5 Øvrige tilskud, indtægter og gaver
Tilskud fra fonde og legater 40.000 20.000 1.400 20.000
Tilskud vedr. Corona 60.714 0 0 0
Omk. refusion Frb. Floorball 34.163 0 34.116 35.000
Modtaget gaver 43.353 0 19.329 40.000
Salgsindtægter 2.540 5.000 4.180 0
Sponsorater 34.942 126.000 46.960 65.000
Toughest honorar 0 0 33.098 0
Kursusforløb/ samarbejder 1.000 0 13.350 0
Feriecamp og andre stævner 43.340 44.250 17.900 48.000
I alt 260.052 195.250 170.333 208.000

Noter
Indtægter
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2020/21 
Regnskab

2020/21     
Budget

2019/20 
Regnskab

2021/22     
BudgetNoter

6 Skattefrie godtgørelser
Godtgørelse til frivillige 316.430 275.000 199.075 307.300
Kørselsgodtgørelser 0 0 0 0
I alt 316.430 275.000 199.075 307.300

7 Øvrige personaleudgifter
Personalepleje 0 0 0 0
Kurser 39.152 19.000 11.400 29.600
I alt 39.152 19.000 11.400 29.600

8 Kontorholdsudgifter
Kontorartikler 780 1.000 0 1.000
EDB, hardware og software 639 2.000 2.079 2.000
Medlemsadministration 4.401 5.000 4.000 5.000
Telefoni 4.456 5.000 6.592 5.000
Småanskaffelser (u. 10.000 kr.) 720 1.500 4.072 1.500
I alt 10.996 14.500 16.743 14.500

9 Andre udgifter
Gebyr 3.852 1.000 3.805 1.000
Bøder og lign 0 3.000 0 3.000
Generalforsamling 0 3.000 1.288 3.000
Udvalg mv. 27.411 22.000 1.277 22.000
I alt 31.263 29.000 6.370 29.000

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

11 Publikationer
Tryk 946 0 0 0
I alt 946 0 0 0

12 Turnerings- og kampaktiviteter
Turneringsgebyr 65.500 59.500 62.200 70.000
Stævneomkostninger 3.564 20.000 11.850 20.000
Øvrige kampaktiviteter 8.138 12.000 3.016 3.000
Transportomkostninger 35.834 37.750 0 37.750
Omkostninger til dommere 23.275 48.000 26.925 58.000
I alt 136.311 177.250 103.991 188.750

13 Trænings- og medlemsaktiviteter
Medlemskaber 10.340 15.500 24.185 16.250
Floorball-udstyr 52.548 48.000 58.739 40.000
Træningslejr 0 25.000 21.086 25.000
Landsholdsdeltagelse 4.693 0 0 7.500
Øvrige medlemsaktiviteter 16.798 20.000 14.111 10.000
Pokaler 158 5.000 8.186 5.000
I alt 84.537 113.500 126.307 103.750

Udgifter
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2020/21 
Regnskab

2020/21     
Budget

2019/20 
Regnskab

2021/22     
BudgetNoter

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

Skattefri godtgørelse 0 0 0 0
Stævnegebyr 0 100.000 5.550 100.000
Buskørsel 0 30.000 0 20.000
Øvrige omkostninger 0 0 0 0
Omkostninger i alt 0 130.000 5.550 120.000

Landsstævne, nettoresultat 0 -10.000 5.250 0

15 Tilgodehavender
Tilgode hos medlemmer 0 2.400
Tilgodehavende tilskud 0 0
Tilgodehavende moms 1.895 8.850
Tilgode hos frivillige 0 3.564
Andre tilgodehavender 49.613 21.146
I alt 51.508 35.960

16 Likvide beholdninger
Arbejdernes Landsbank 136.313 73.375
I alt 136.313 73.375

17 Egenkapital primo 42.598

18 Kortfristet gæld
Leverandører 0 0
Skyldig moms 0 0
Andre skyldige omkostninger 37.995 1.639
I alt 37.995 1.639

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