Regnskabspraksis
Årsregnskabet for foreningen

Brønshøj Husum Gruppe DDS 27443

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.

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt
Generelt om indregning og måling
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."

Resultatopgørelsen
Indtægter
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.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign.
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.

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.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvider
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.
Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug.
Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Noteark (2021)
Brønshøj Husum Gruppe

Indtægter
1000 Kontingent
Korps-medlemmer pr. 31-12-2021: 178
0-12 år: 111 medl.
60+: 1 medl.

13-18 år: 31 medl.

19-24 år: 4 medl. 25-59 år: 31 medl. (heraf ledere 29)

Medlemmer 0-24 år:

110.450 kr

Medlemmer 25 år og derover:

3.550 kr

Total:

114.000 kr

Markant lavere kontingent i 2021 i forhold til budget da bestyrelsen besluttede at annullere
kontingentopkrævningen for 2.halvår for medlemmer der allerede havde betalt 1.halvår. Dette skyldes
corona og de derved færre møder og aktiviteter i løbet af 2020 og 2021. Dette blev besluttet med mandat
fra grupperådsmødet 2021.

Korps-medlemmer pr. 31-12-2020: 172

1010 Lokaletilskud
Hyttetilskud fra Københavns Kommune i 2021: 43.033 kr.
Hyttetilskuddet er udregnet på baggrund af faktisk forbrug i for 2 år siden og efterkorrigeres. Grundet
corona har kommunen valgt at fastholde tilskuddet uanset udgifter.

1011 Aktivitets-medlemstilskud
Medlemstilskud fra Københavns Kommune i 2021: 47.234 kr
Supplerende medlemstilskud fra Københavns Kommune for året 2021: 6.680 kr.
Supplerende medlemstilskud fra Københavns Kommune for året 2020: 13.440 kr.

1013 Andre offentlige tilskud
Tilskud fra puljen ”Tilskud til lederkurser” (Københavns Kommune): 880 kr.

1020 Ture og lejre
Der har været afholdt fælles gruppe sommerlejr, samt 8 andre afdelingsture i løbet 2021.

Anden deltagerbetaling (1020 & 1030)
Medlemmer 0-24 år:

42.745,50 kr

Medlemmer 25 år og derover:

0 kr

1040 Gaver/støtteforening
1050 Diverse Indtægter
Tilbagebetaling af ejendomsskat for 2017: 4.907,56 kr

Udgifter
2020 Korpskontingent
I overensstemmelse med budgetteret.

2010 Divisionskontingent
Division har kun opkrævet 2/3 kontingent for 2021 grundet situationen omkring corona.

2020 Ture og lejre & 2025 Hytteleje
Sommerlejren udgør den største andel af beløbet med 69.827,11 kr
Leje af hytter til gruppen og grenenes ture. Forbrug som forventet.

2030 Arrangementer
Primært Oak City sæbekasseløb

2035 Arrangementer ledere & bestyrelse
Lederfejring arrangement er den væsentligste udgift. Derudover diverse ledermøder.

2040 Kurser
Korpsrådsmøde, plankursus og lederkursus

2045 Administration
Kortgebyr ved kontingent og turbetaling, bankgebyrer og Microsoft Teams til bestyrelsesarbejde.

2060 Material
1) Nye gruppetelte til opbevaring: 12.866 kr
2) Diverse udstyr til sommerlejr: 5.654,25 kr

2260 Aktivitet gruppe
Herunder tørklæder, mærker, brænde, rafter o.lign fællesudgifter til aktiviteter

Balance 2021
Brønshøj Husum Gruppe

Udestående indtægt på 881,00 kr
Udestående udgift på 3.570,00 kr

Egenkapital pr. 31/12 2021: 351.583 kr
Egenkapital pr. 31/12 2020: 356.019 kr
Egenkapital pr. 31/12 2019: 219.283 kr
Egenkapital pr. 31/12 2018: 190.846 kr

Budget for 2022 og 2023
Brønshøj Husum Gruppe
Vedtægterne er ændret for grupper i DDS, så der nu skal godkende det efterfølgende år. Det betyder at der
skal godkendes budget for 2022 og 2023. Herunder er budget for 2022 og 2023 sammenlignet med
regnskab 2021.

Der forventes at der vil være tæt på normalt antal ture i 2022 og 2023 og dermed flere end i 2021 og 2020.
Der afsættes penge til opbygning af det nye lokale på ECV og istandsættelse af områder omkring de nye
containere for 2022.
Der ydes et højt tilskud til sommerlejr 2022, da det er Spejdernes Lejr og lejrudgiften er relativ høj
sammenlignet med andre år. Egenbetalingen fastholdes på et niveau fra 2019.
Der budgetteres med et underskud på -97.000 kr i 2022 især grundet Spejdernes lejr. Tilsvarende er der
budgetteret med et mindre overskud på 33.000 kr for 2023.

Forslag til kontingent 2022+2023
Familiespejdere, mikro, mini, junior og trop

1.400 kr/år (halvårlig betaling)

Passivt medlemskab, klan & efterskole

400 kr/år

Faste frivillige ledere

75 kr/år

