
C o p e n h a g e n  F l o o r b a l l  C l u b                      S i d e  | 1 
 

 

                                                 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
COPENHAGEN FLOORBALL 

CLUB 
CVR. NR.: 29458464 

ÅRSREGNSKAB 2021 
 



C o p e n h a g e n  F l o o r b a l l  C l u b                      S i d e  | 2 
 

 
 

 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Foreningsoplysninger: .......................................................................................................................................... 3 

Bestyrelsespåtegning: .......................................................................................................................................... 4 

Den folkevalgte revisors erklæring om stikprøvekontrol af regnskabet .............................................................. 5 

Bestyrelsens beretning ........................................................................................................................................ 6 

Anvendt regnskabspraksis ................................................................................................................................... 8 

Resultatopgørelsen .......................................................................................................................................... 8 

Balancen .......................................................................................................................................................... 8 

Regnskab 2021 ..................................................................................................................................................... 9 

Resultatopgørelse for 2021 ............................................................................................................................. 9 

Balance pr. 31.12.2021 .................................................................................................................................. 10 

Detaljeret resultatopgørelse for 2021 ........................................................................................................... 10 

 
  



C o p e n h a g e n  F l o o r b a l l  C l u b                      S i d e  | 3 
 

 

Foreningsoplysninger: 
 
Copenhagen Floorball Club 
Gl. Valbyhal 
Julius Andersens Vej 1 
2450 København SV 
CVR.nr.: 29458464 
 
Bestyrelse: 
Carsten Eis, formand 
Camilla Vitu, Sekretær 
Claus Rosenblad, kasserer 
Anders Engelhardt 
Emma Vistisen 
Jori Tamminen 
Pia Debbie Børger 
Lars Holmberg (suppleant) 
Lasse Dideriksen (Suppleant) 
Mads Schønning Frandsen (suppleant) 
 
Revisor: 
Jonas Skriver 
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Bestyrelsespåtegning: 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2021 for Copenhagen Floorball Club. 
 
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 2021 samt af 
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 
 
Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen indeholder. 
 
Årsregnskabet indstilles til godkendelse. 
 
 
 
Valby, den 09. juni 2022 
 

Carsten Eis 
Formand 

Claus Rosenblad 
Kasserer 

Camilla Vitu 
Sekretær 

Pia Debbie Børger 
 

Anders Engelhardt Jori Tamminen 

Emma Vistisen   

 
  

Jonathan Carlsen
Forventes underskrevet d. 9. juni 2022 til ordinær generalforsamling
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Revisors erklæring om stikprøvekontrol af regnskabet 
 

Til medlemmerne i Copenhagen Floorball Club 
 
Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen Copenhagen Floorball Club for regnskabsperioden  
1. januar – 31. januar 2021. 
 
Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudsbetingelserne 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 lovningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er der 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 regnskaber giver et 
retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af resultatet af årets drift. 
 
Revisors uafhængighed 
Jeg er uafhængig 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 min 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. 
 
 
Holbæk, den 01-06-2021 
 
 
 
Revisor: __________________________________________________________  
     Jonas Skriver 
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Bestyrelsens beretning 
 
Foreningsaktiviteter 
På grund af coronaen var det kun herre- og dameholdene der trænede i første halvdel af 2021. 
Senere kom der heldigvis gang i alle klubbens hold igen. Desværre bevirkede denne ufrivillige pause, at vi 
måtte lukke et par hold og derved mistede medlemmer, som vi arbejder på at få tilbage igen. 
Faldet i medlemmer resulterer i et fald i kontingentindtægter i 2021 og dette vil også have en fremtidig 
effekt på klubbens medlemstilskud. 

Så måtte vi sige farvel til vores udviklingskonsulent Mikkel Boel Brokholm, der er blevet erstattet af Lærke 
Høyer. Lærke fortsætter med at lave en masse projekter for klubben og forhåbentlig generer det en del nye 
medlemmer. 

På årets ekstraordinære generalforsamling blev der valgt en ny kasserer Claus Rosenblad og samtidig har vi 
ansat en administrativ medarbejder i Jonathan Stausholm Carlsen. Jonathan hjælper Claus med økonomien 
og den daglige drift. Tak til Dorthe Skriver West, som trådte af som kasserer, men fortsætter med at hjælpe i 
klubben. En stor tak til Michael Riis, som trådte til som midlertidig kasserer. 

Vi arbejder kraftigt på at få nye samarbejdspartnere og i 2021 har vi kunne byde velkommen til Sparekassen 
Danmark, som vi har lavet en 2-årig aftale med. 

Corona nedlukningen har ændret engagementet i klubbens aktiviteter. 
Vi har i 2021 ikke kunne afholde julebanko, Kidzliga mv. og det har selvfølgelig også haft stor indflydelse på 
vores indtjening ved disse arrangementer. 

På trænersiden er vi så heldige at Jori Tamminen er trådt til og taget et stort træneransvar i klubben, hvor 
han både står for liga herrernes træning, flere ungdomshold. Tak til ham. 

På den sportslige side vil jeg gerne fremhæve vores ligadamer, der i 2021 for tredje gang i træk kan kalde sig 
Danske Pokalmestre og for anden gang Danmarksmestre. 

Tak til alle de frivillige der støtter og hjælper til hos Copenhagen Floorball Club. Vi sætter pris på jer alle 
sammen. Klubben ville ikke kunne være hvor vi er i dag uden jer. 

 
Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere 
Det lavere aktivitetsniveau grundet corona har påvirket klubben på mange måder. Vi har set et større frafald 
af medlemmer, både blandt vores ungdom, men også på vores motionstilbud til voksne. Effekten af 
coronanedlukningerne i 2020/2021 kan ses på kontingentindtægter, og vil også have effekt på 
kontingentindtægter i 2022, hvis ikke klubben finder nye medlemmer. Vi har fortsat svært ved at få opkrævet 
kontingent. Vi vil fremover have mere fokus på at alle der spiller i klubben betaler kontingent. Desuden vil vi 
have fokus på at alle spillere oprettes i holdsport, da det er altafgørende for kommunale tilskud, samt 
tildeling af træningstider. Det lavere aktivitetsniveau har også gjort at personaleomkostninger er lavere end 
forventet.  
 
Bestyrelsen skrumper ind og består nu af 7 medlemmer samt 3 suppleanter. 
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Væsentlige budgetafvigelser 
Den største afvigelse ses på personaleomkostninger. 
Kontingentindtægterne er lavere end budgettet, da coronanedlukningen fortsat påvirkede klubbens yngre 
hold, samt motionshold, som ikke kunne træne i en stor del af 2021. Klubben har desværre ikke modtaget 
nogen tilskud fra fonde i 2021. 
 
Afvigelsen i personaleomkostninger skyldes at vi har været nødt til at sammenlægge hold og færre trænere 
har taget mere ansvar i 2021. Desuden har vi ikke haft mulighed for at afvikle mange af vores projektor i 
2021, som derfor er udskudt til 2022. 
 
Tak til tilskudsgivere, fonde & sponsorer 
En helt særlig tak går til Københavns Kommune for vores Sociale Partnerskab, som er blevet forlænget med 3 
år, og som gør det muligt for CFC at ansætte en ressourceperson til projekter, som er målrettet socialt 
udsatte børn & unge. 
 
Copenhagen Floorball Club takker alle tilskudsgivere, fonde & sponsorer for den uundværlige støtte. En 
særlig tak til Københavns Kommune, Udviklingspuljen for børn og unge, Københavns Kommunes Kultur- og 
Fritidsudvalg, Team Copenhagen, Bauhaus Valby, Salming, DIF og DGIs Foreningspulje, Floorball Centret, 
Sparekassen Danmark og Fotograf Jakob Carlsen. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
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 
 
Likvider 
Likvider er indregnet som nettoindestående på konti i banker, samt ved opgørelse af kassebeholdning ved 
regnskabsafslutning. 
 
Gæld 
Alle gældsforpligtelser er indregnet til kostpris. 
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Regnskab 2021 
Resultatopgørelse for 2021 

 
Realiseret 

2021 Realiseret 2020 Budget 2022 
RESULTATOPGØRELSE    
    
Omsætning    
Kontingenter i alt1 227.593,25 256.387,25 215.000,00 
Tilskud i alt 644.845,92 673.960,00 548.000,00 
Arrangementer og sponsorer i alt2 36.446,59 77.267,75 103.000,00 
Sportsartikler i alt 0,00 3.239,25 0,00 
Indtægter i alt 908.885,76 1.010.854,25 866.000,00 

    
Omkostninger    
Personaleomkostninger i alt3 -540.047,47 -597.487,89 -513.900,00 
Kamp-, turnering, og stævneudgifter i alt -145.544,72 -146.324,71 -159.000,00 
Sports beklædning m.m i alt -123.529,40 -145.632,40 -138.000,00 
Klubhuset i alt -57.791,68 -33.154,47 -60.300,00 
Klubdrift i alt -28.357,04 -67.271,84 -29.000,00 
Finansielle udgifter i alt -5.020,95 -4.362,79 -4.800,00 
Administrationsomkostninger i alt -3.020,52 0,00 -1.000,00 
Omkostninger i alt -903.311,78 -994.234,10 -906.000,00 

    
Resultat før afskrivninger 5.573,98 16.620,15 -40.000,00 
Afskrivninger i alt -19.069,00 -19.069,00 -19.069,00 
Årets resultat -13.495,02 -2.448,85 -59.069,00 

  

 
1 Vi afviger desværre fra vores budget i kontingentindtægter. Vi ser nu effekten af de medlemmer klubben mistede 
under coronanedlukningerne. 
2 Vi modtog ikke nogen sponsorindtægter i 2021, da vores 2-årige sponsoraftale med Bauhaus bliver betalt som et 
engangsbeløb. 
3 Pga. coronanedlukninger har aktivitetsniveauet været lavt ligesom 2020. Desuden har trænere taget mere ansvar. 
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Balance pr. 31.12.2021 
Alle tal i danske kroner  

 2021 2020 
AKTIVER   
   
Anlægsaktiver   
Driftsmidler & inventar   
Større anskaffelser, anskaffelse primo 95.346,40 95.346,40 
Større anskaffelser, afskrivning primo -39.138,00 -39.138,00 
Større anskaffelser, årets afskrivninger -19.069,00 0,00 
Driftsmidler & inventar i alt 37.139,40 56.208,40 
Anlægsaktiver i alt 37.139,40 56.208,40 

   
Omsætningsaktiver   
Varelager 150,00 150,00 
Andre tilgodehavender 0,00 118.125,00 
Kassebeholdning 0,00 9.632,00 
Bankkonto 122.411,33 27.700,15 
Omsætningsaktiver i alt 122.561,33 155.607,15 
AKTIVER I ALT 159.700,73 211.815,55 

   
PASSIVER   
   
EGENKAPITAL   
Overført resultat tidligere år -159.013,67 -159.013,67 
Periodens resultat efter skat 13.495,02 0,00 
EGENKAPITAL I ALT -145.518,65 -159.013,67 

   
Anden gæld   
Skyldig A-skat og AM-bidrag -13.614,00 -24.127,00 
Skyldig ATP -568,08 0,00 
Skyldige feriepenge 0,00 -28.674,88 
Anden gæld i alt -14.182,08 -52.801,88 
GÆLD I ALT -14.182,08 -52.801,88 
PASSIVER I ALT -159.700,73 -211.815,55 
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Detaljeret resultatopgørelse for 2021 
 

Nr. Navn 
Realiseret 

2021 
Realiseret 

2020 Budget 2022 

 RESULTATOPGØRELSE    
     
 Omsætning    

1005 Kontigent, uspecificeret 0,00 1.000,00 0,00 
1010 Kontingent tom. u11 0,00 0,00 0,00 
1015 Kontingent U13-U19 0,00 0,00 0,00 
1016 Kontingent 0-24 år 130.493,00 149.915,75 125.000,00 
1020 Kontingent seniorer / 25 og derover 97.100,25 105.471,50 90.000,00 
1021 Salg af ydelser til udland 0,00 0,00 0,00 
1025 Kontingent Liga 0,00 0,00 0,00 
1026 Salg af ydelser til EU 0,00 0,00 0,00 
1030 Kontingent 60+ 0,00 0,00 0,00 
1031 Salg i Fanklub u/moms 0,00 0,00 0,00 

 Kontingenter i alt 227.593,25 256.387,25 215.000,00 
1105 Ordinært medlemstilskud KBH's Kommune 93.016,00 84.540,00 80.000,00 
1106 Supplerende medlemstilskud KBH's Kommune 41.760,00 39.678,00 35.000,00 
1107 Ekstra medlemstilskud KBH's Kommune (faciliteter) 0,00 0,00 0,00 
1108 Tilskud Udviklingspulje Børn & Unge 200.000,00 228.753,00 200.000,00 
1109 Andre tilskud Kbh. Kommune 67.610,00 14.000,00 50.000,00 
1110 Andre offentlige tilskud4 194.250,00 128.000,00 130.000,00 
1115 Tilskud Kurser KBH's Kommune 3.200,00 1.000,00 3.000,00 
1120 Tilskud DaFU 3.301,92 0,00 0,00 
1125 Fonde mm 0,00 0,00 0,00 
1130 Tilskud DGI/DIF 41.708,00 177.989,00 50.000,00 

 Tilskud i alt 644.845,92 673.960,00 548.000,00 
1210 Stævner og Camps tom. U11 2.996,00 0,00 0,00 
1215 Stævner og Camps U13 - U19 0,00 0,00 0,00 
1250 Sponsorindtægter, div. 0,00 65.000,00 90.000,00 
1260 Sponsorindtægter tom. U11 0,00 0,00 0,00 
1280 øvrige arrangement-indtægter 14.300,00 0,00 10.000,00 
1285 salg fra bod/klubhus 2.650,59 12.267,75 3.000,00 
1295 Øvrige indtægter og donationer 16.500,00 0,00 0,00 

 Arrangementer og sponsorer i alt 36.446,59 77.267,75 103.000,00 

     
 Sportsartikler    

1315 Salg af merchandise 0,00 0,00 0,00 
1320 Salg i Fanklub 0,00 3.239,25 0,00 

 Sportsartikler i alt 0,00 3.239,25 0,00 

 Indtægter i alt 908.885,76 1.010.854,25 866.000,00 

     
 

4 Team Copenhagens tilskud på 90.000 er med i dette års regnskab, selvom det er et tilskud bevilliget til 2022, da det 
blev indbetalt i 2021. 
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 Personaleomkostninger    
2005 Træner, omkostningsgodtg. Uspecificeret -27.487,00 -3.508,92 -20.000,00 
2010 Træner, omkostningsgodtg. tom. U11 -24.050,00 -29.088,00 -25.000,00 
2015 Træner, omkostningsgodtg. U13 tom. U17 -29.250,00 -42.705,00 -35.000,00 
2020 Træner, omkostningsgodtg. seniorer 0,00 0,00 0,00 
2025 Træner, omkostningsgodtg. Liga -60.140,00 -37.903,96 -40.000,00 
2050 Transport (ikke trænere) -37.102,80 -53.166,00 -40.000,00 
2060 Løn -259.220,34 -284.696,12 -270.000,00 
2061 AM indkomst 0,00 0,00 0,00 
2062 Rejsegodtgørelse ansatte -95.594,68 -104.273,92 -60.000,00 
2063 B-honorar ansatte -1.000,00 -16.800,00 -5.000,00 
2064 A-skat fejl 2018 0,00 0,00 0,00 
2065 Gebyr, Danløn -1.125,00 -1.050,00 -1.200,00 
2080 ATP resultatopgørelsen -2.082,84 -3.218,76 -3.500,00 
2081 Samlet betaling -2.994,81 -2.299,96 -2.200,00 
2085 Feriepenge resultatopgørelsen 0,00 -18.777,25 -12.000,00 

 Personaleomkostninger i alt -540.047,47 -597.487,89 -513.900,00 

     
 Kamp-, turnerings og stævneudgifter    

2105 Til/framelding kampe og turneringer -97.861,41 -97.350,00 -100.000,00 
2110 til/framelding stævner -13.166,92 -6.726,00 -10.000,00 
2115 Halleje -3.360,00 0,00 -3.000,00 
2120 Landsholdsdeltagelse -2.400,00 -9.980,00 -8.000,00 
2130 Hotel, materialer og fortæring5 -14.612,00 0,00 -17.000,00 
2135 Fysioterapeut 0,00 -3.341,00 0,00 
2136 Fysioterapuet 0,00 0,00 0,00 
2140 TV kampe 0,00 0,00 0,00 
2150 kontingent DaFU -4.770,00 0,00 -5.000,00 
2155 Kontingent andre forbund -3.135,00 -2.550,00 -3.000,00 
2160 Bøder 0,00 0,00 0,00 
2165 IFF transfers -3.089,39 -5.625,71 -3.000,00 
2180 dommerhonorar 0,00 -4.088,00 -5.000,00 
2190 Dommer- og Trænerkurser -3.150,00 -16.664,00 -5.000,00 

 Kamp-, turnering, og stævneudgifter i alt -145.544,72 -146.324,71 -159.000,00 

     
 Sports beklædning m.m.    

2205 Sportstøj 0,00 -21.706,00 -15.000,00 
2210 Andre sportsartikler & Sponsoraftale -121.033,85 -115.187,25 -120.000,00 
2215 Merchandise -403,00 0,00 0,00 
2220 Indkøb til slikboden/køkken i klubhuset -2.092,55 -8.739,15 -3.000,00 

 Sports beklædning m.m i alt -123.529,40 -145.632,40 -138.000,00 

     
 Klubhuset    

2305 Husleje Klubhuset6 -56.666,68 -32.939,62 -60.000,00 
 

5 Dameliga rejste til Pokalturneringens finale. 
6 Vi betaler nu fuld husleje for Stavsportens hus igen. 
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2310 Andre udgifter til Klubhuset -1.125,00 -214,85 -300,00 

 Klubhuset i alt -57.791,68 -33.154,47 -60.300,00 

     
 Klubdrift    

2405 Kurser -1.035,00 0,00 -1.000,00 
2410 møder/cafekøb -149,95 -2.965,89 -1.000,00 
2415 kontorartikler -6.566,75 -30,03 -1.000,00 
2420 porto 0,00 0,00 0,00 
2425 telefon mv -8.970,00 -3.343,20 -4.000,00 
2430 PR/annoncer/Hjemmeside 0,00 -48.069,12 -10.000,00 
2435 edb-udgifter 0,00 -67,09 0,00 
2440 revision/regnskab -8.108,00 -6.667,33 -8.000,00 
2445 gaver/blomster/repræsentation -1.379,00 -4.590,60 -2.000,00 
2450 materialer 0,00 0,00 0,00 
2455 kopiering 0,00 0,00 0,00 
2460 Forsikringer 0,00 0,00 0,00 
2465 øvrige omkostninger -2.148,34 -1.538,58 -2.000,00 

 Klubdrift i alt -28.357,04 -67.271,84 -29.000,00 

     
 Finansielle udgifter    

2510 Renteomkostning -2.149,02 -1.557,79 -2.000,00 
2520 gebyr, bank. -2.871,93 -2.805,00 -2.800,00 
2530 tab på debitorer 0,00 0,00 0,00 

 Finansielle udgifter i alt -5.020,95 -4.362,79 -4.800,00 

     
 Afskrivninger    

2605 Afskrivninger resultatopgørelsen 0,00 0,00 0,00 

 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 0,00 

     
 Administrationsomkostninger    

3610 Rep./vedligeholdelse af inventar -2.720,52 0,00 -1.000,00 
3628 Porto og gebyrer -300,00 0,00 0,00 

 Administrationsomkostninger i alt -3.020,52 0,00 -1.000,00 

     
 Omkostninger i alt -903.311,78 -994.234,10 -906.000,00 

     
 Resultat før afskrivninger 5.573,98 16.620,15 -40.000,00 

     
 Afskrivninger    

3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar -19.069,00 -19.069,00 -19.069,00 

 Afskrivninger i alt -19.069,00 -19.069,00 -19.069,00 

 Årets resultat -13.495,02 -2.448,85 -59.069,00 
 


