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Regnskab 2021 – bemærkninger 
Greve Fodbold har i løbet af 2021 succesfuldt fortsat eksekveringen af den sportslige udvikling efter den 
strategi, der blev forelagt i forbindelse med sidste generalforsamlinger.  

Greve Fodbold kan derfor i 2021 præsenterer et overskud på 643.082 kr. (mod et budgetteret underskud 
på 90.000 kr.), en egenkapital ultimo 2021 på 2.075.051 og en likvid beholdning på 2.848.647 kr., uagtet at 
aktivitets- og udgiftsniveauet, som planlagt, er blevet fastholdt og endda optimeret med en styrket fokus på 
børn og unge.  

Indtægterne i klubben androg i 2021 4.273.591 kr. (budget 2021 på 3.400.000 kr.) hovedsageligt fra 
kontingent indtægter og kommune tilskud - bestående af medlem-, talent-udviklingsstøtte og 
partnerskabsaftale, men der har også været gode indtægter i forbindelse med afholdte fodboldskoler og 
diverse arrangementer og aktiviteter i løbet af året, såsom spillerfest og salg af julekalendere.  

Vi har også modtaget indtægter i forbindelse med transfer og kontraktindgåelser af tidligere Greve 
ungdomsspillere, hvor specielt Joachim Andersens skifte fra Sampdoria til Lyon samt yderligere hans skifte 
fra Lyon til Crystal Palace har bidraget.  

De samlede udgifter androg i 2021 3.630.508 kr. (budget 2021 på 3.580.000 kr) og de største udgiftsposter 
er: 

• Turneringsudgifter og stævner, herunder deltagelse i DBU- og DGI-turneringer, inklusive 
dommerhonorarer samt diverse gebyrer 

• Godtgørelser til trænere efter de af SKAT godkendte retningslinjer 
• Løn til sportsligt ansatte ifm. DBU Klublicens 
• Løn til ansatte i klubadministration 
• Klubhvervsgodtgørelse, jf. konceptet herfor, udgør 1.000 kr. årligt 
• Uddannelses- og trænerkursus udgifter, jf. konceptet herfor og som udgør godtgørelse af udgifter 

til uddannelse og kurser i forhold til en samlet plan herfor og en særskilt godkendelse 
• Indkøb af træningsmaterialer og bolde samt tøj 

 

Der arbejdes fortsat efter følgende koncepter og styring: 

• Alle spillere i klubben er kontingentpligtige  
• Kontingentrestancer accepteres ikke men vil medføre spærring til kamp, efterfulgt af spærring til 

træning og efterfølgende udmeldelse af klubben med kontingentrestance og blokeret 
spillercertifikat  

• Fastsatte datoer for udbetaling af klubhverv og træner godtgørelser, som skal respekteres af alle 
parter 

 

Der er over året foregået en løbende ajourføring og opdatering af medlemssystemet og netto kontingent 
indtægt var 2.645.043 kr. i 2021 (2.194.729 kr i 2020). Der er i løbet af året afskrevet/hensat 77.216 kr. i 
udskrevet kontingent, der hovedsageligt skyldes udmeldelser af klubben i forbindelse med kontingent 
opkrævning af spillere, der var stoppet på deres respektive hold, men ikke blevet udmeldt af klubben i 
forbindelse med stop.  



Det samlede medlemstal i 2021 indberettet via det Centrale Forenings Register har været flot stigende og 
opgjort til 1.823 medlemmer (1.646 i 2020) og heraf udgør andelen af medlemmer under 25 år 1.428 
medlemmer (1.277 i 2020), som er grundlaget for kommunens tildeling af medlemstilskud.  

Med resultatet for 2021 har klubben nu fortsat en sund og stabil økonomi, der danner basis for den videre 
sportslige udvikling af klubben og langsigtede investeringer heri. 

 

 

Opgørelse af medlemmer 2021 – DIF – Centralt Forenings Register 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
  
 

Årsrapporten for Greve Fodbold for 2021 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt 
god regnskabsskik, jf. bogføringsbekendtgørelsen. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
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 ressourcer 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. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 
 
Endvidere indregnes 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. 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter omfatter indtægter fra kontingenter, tilskud og sponsorindtægter m.v., med fradrag af 
tilbageførte kontingentrestancer. Indtægter er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.  
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til træner og ledergodtgørelser, turnerings-
omkostninger, holdpleje og vask af spillertøj mv., samt distribution, salg, reklame, administration samt 
lokaler. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 
 
 
 
  



 

 

Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. 
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 
restværdier: 
 
    Brugstid Restværdi 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3 år 0% 
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 
 
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre 
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld er indregnet til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 



 



Budget 2022 – forudsætninger 
 

Økonomien i Greve Fodbold er overordnet sund og den etablerede egenkapital er tilstrækkelig til at sikre 
løbende drift af klubben. Der arbejdes stadig efter, at det løbende resultat over en to-årig periode skal 
holdes i balance, og at klubbens egenkaptal langsigtet skal være i intervallet 300.000-500.000 kr. Der vil 
derfor fortsat blive budgetteret med et underskud. 

Vi har et økonomisk råderum grundet vores egenkapital men vi vil udvise rettidig omhu og generelt altid 
være påpasselige i vores økonomiske forbrug. Vi iværksatte opbygningen af en driftsorganisation i 2021 
med målsætningen om at sikre en bæredygtig organisation med optimerede strukturelle rammer samt 
sikre et fair og ligeværdigt sportsligt tilbud til alle vores medlemmer. 

Vi har i 2021 især haft fokus på samt økonomisk prioriteret at udbygge mikro- og børneafdelingen med 
blandt andet tilføjelse af en børne- og breddechef, en mikroleder samt endnu en børneudviklingstræner. Til 
at forestå klubadministration er der yderligere ansat en administrativ medarbejder samt en 
regnskabsmedarbejder. 

Fokus på og prioritering af mikro- og børneafdelingen vil fortsætte i 2022, hvor vi vil introducere en ny 
børnestrategi med optimering af den nuværende struktur inklusive tiltag i forbindelse med deliberate play 
aktiviteter. Vi vil også præsentere en digital platform, der med tiden kan benyttes af alle i klubben. 

Vi vil fortsat være i besiddelse af en fyldestgørende stab i vores talentafdeling, der som minimum matcher 
kravene i sammenhæng med vores DBU Klublicens. Dette er medvirkende til, at vi kan opretholde samt 
igangsætte struktur og aktiviteter såsom ungdoms- og børneakademi på drenge og pigesiden, ekstra 
træningstilbud, egen arrangeret fodboldskole, elite camp i efterårsferien etc. 

Efter et 2020 med større underskud end budgetteret har vi i 2021 haft fokus på at effektivisere driften og 
sikre en fair fordeling af klubbens økonomiske midler. Vi vil fortsætte samme fokus i 2022 og samtidig 
efterlade råderum til DBU uddannelse samt til dækning af klubbens træneres udgifter til årets spillerfest 
og/eller sommerfest.  

Vi vil ligeledes efterlade økonomisk råderum til eventuelle omkostninger forbundet med transportudgifter 
til Fyn og Jylland for pige-talentafdelingen samt til hjælpefond og hensættelser fra tidligere julekalendersalg 
samt spillerfester.  

 

Budget for Greve Fodbold 2021 er lavet under nedenstående overordnede forudsætninger:  

Kontingent for breddeafdelingen fastholdes uden forhøjelse siden 2019. Kontingent for talentafdelingen 
fastholdes ligeledes uden forhøjelse. 

Indtægter 

- Kontingent struktur 

Talent Drenge U13 -> 2.200 
Talent Drenge U10-U12 1.900 
Talent Piger U13 -> 1.800 
Bredde  U13 -> 1.100 



Bredde  U9-12 1.000 
Bredde andre 950 
U5 begynder hold 0* 
Senior 1.100 
Oldboys/girls og Veteran  725 
Børn til bold 350 
Fodbold Fitness 350 
  

*U5 spillere, der tilmeldes og opstarter som U5 i foråret skal ikke betale kontingent men skal købe et 
obligatorisk Hummel spillersæt  

 

- Medlemstal og fordeling på samme niveau som 2021 
 

- Kommune tilskud på samme niveau som 2021  
 

- Sponsor indtægter konservativt fastlagt efter nuværende set-up.  
 

- Andre netto indtægter inkluderer kun allerede kendte aktiviteter, som forventes fortsat i 2021 
 

Udgifter 

- Seniorhold spiller i samme række som nuværende  
 

- Øget satsning i den sportslige sektor / Mikro og Børn 
 

- Fokus på uddannelse af trænere på alle niveauer  
 

- Fastholdelse af følgende rammer for klubhverv / godtgørelse:  
 

o U5 modtager intet klubhverv. 
o U6 modtager klubhverv – 1 træner per 6 spillere 
o U7 modtager klubhverv – 1 træner per 7 spillere 
o U8 – U12 modtager klubhverv 1 træner per 8 spillere 
o U13 – U14 modtager klubhverv 1 træner per 9 spillere 
o U15 – U19 modtager klubhverv 1 træner per 10 spillere 
o Senior, oldboys/girls og veteraner modtager intet klubhverv 

 
- Gratis deltagelse for klubbens trænere til spiller og/eller sommefest. 

 
- Godtgørelse af klubhverv til bestyrelsen 

o 11.700 kr. årligt til formand  
o 5.850 kr. årligt til øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
(bortfalder hvis bestyrelsesmedlem har driftsopgave og modtager anden godtgørelse fra 
klubben) 




