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Generelle oplysninger

Klubben Københavns Badminton Klub

Krausesvej 12

2100 Købehavn Ø

Telefon: 35 38 72 92

Hjemmeside: www.kbknet.dk

E-mail: kontakt@kbknet.dk

CVR.nr.: 55 07 15 19

Stiftet: 1. november 1928

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Kirsten Hede

Ole Betak

Carsten Rønnow

Cedric Kragh

Emil Juhl Svendsen

Gustav Jandausch

Per Tømming Larsen

Pia Thomsen

Intern revision Johannes Poulsen

Ekstern revision Ole Holm

Statsautoriseret revisor

Frederiksholms kanal 2

1220 København K

Bankforbindelse Sparekassen Sjælland

Dag Hammerskjölds Alle 13

2100 København Ø
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Københavns Badminton Klub.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis for idrætsforeninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et

retvisende billede.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den       /      2020

Bestyrelse

Kirsten Hede                         Ole Betak                        Carsten Rønnow  

____________                 __________________                     ________________

 Cedric Kragh                   Emil Juhl Svendsen                     Gustav Jandausch

____________________                 _______________

PerTømming Larsen                    Pia Thomsen

    ____________                        ____________                   ________________
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De interne Revisorers erklæring

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har jeg kontrolleret Københavns Badminton Klub's

årsregnskab for 2019. Jeg har herunder konstateret tilstedeværelsen af obligationer og

mellemværender med banken.

København, den       /      2020

_______________________                 

Johannes Paulsen                                    

3



Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af

årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske

regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen

enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk

alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revision af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,

at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan

findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de

økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet er

udarbejdet i overensstemmelse med foreningens hidtidige regnskabspraksis som beskrevet på side

8 i årsregnskabet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.

Til medlemmerne i Københavns Badminton Klub

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Københavns Badminton Klub for

regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019. omfattende anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes god regnskabspraksis for

idrætsforeninger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og

god regnskabsskik for idrætsforeninger.

Den uafhængige revisors påtegning
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· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er

rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede

revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan

skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der

er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan

dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder

professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form

for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses- beretningen og i

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig

fejlinformation.

Den uafhængige revisors påtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

henhold til årsregnskabsloven.

mne 5866

København, den       /      2020

Ole Holm

statsautoriseret revisor

Den uafhængige revisors påtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med

årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Ledelsesberetning

Indledning

Årets resultat blev på  kr. 9.237 mod et budgetteret resultat for 2019 på kr. -199.492, (inkl. 

Afskrivninger) hvilket anses for særdeles tilfredsstillende.

Indtægter

De samlede indtægter i 2019 udgjorde 2.701.446 kr., hvilket er 1.022 kr. mindre end i forrige år.

Kontingentindtægterne er steget med 63.082 kr. Her skal det bemærkes at forriege års omlægningen af

kontingentstrukturen, fortsat påvirker sammenligningstal for kontingenter og boldpenge. 

Komunale tilskud til unge u/25 år er steget med 27.698 kr., da vi endnu engang ser en fremgang i aktive

børn og unge. Kommunen har omlagt tilskudsregler, og det kan således ikke sikres, at der sker

efterregulering af tilskud som følge af øgede aktiviteter og omkostninger.

Tilskud fra Team Copenhagen er uændret kr. 170.000. Beløbet er fra Team Copenhagen bestemt til at

skulle gå primært til sportschef, træneruddannelse og Team Copenhagen akademi i KBK.

Udgifter

Alle udvalg har stor fokus på løbende omkostningsprioritering, men der har generelt været meget store

stigninger i omkostninger til bolde i både EU, USU og BU. Udgifterne til sportslige aktiviteter er

marginalt lavere end budgetteret i både EU og USU – mens BU-budgettet er blevet udfordret af de høje

omkostninger til boldforbrug. 

Udgifterne til hal er som budgetteret. Slutopgørelse af klubhuspuljens bevilling vil ske i 2020, hvor

ombygningen færdiggøres. Udsættelse af den udvendige del af klubhuspuljens tiltag skyldes

Metroselskabets fortsatte blokade af hallens sydlige gavl. Klubhuspuljens egenbetaling forventes i al

væsentlighed at kunne afholdes gennem tidligere års hensættelser til vedligehold.

Administrative omkostninger er noget under budget og tilstræbes kontinuerligt holdt på et minimum –

dog til stadighed med fokus på at holde 100% ”orden i penalhuset”.

Likviditet

Foreningens likviditet styres fortsat tæt. Der er ved regnskabsperiodens afslutning et væsentligt udlæg

som følge af klubhuspuljens bestemmelser om udbetalingsterminer. Dette inddækkes i forbindelse med

afslutning af klubhusprojektet.

Administration og økonomisk styring

Klubbens administration og økonomiske styring har i 2019 været god og stabil. Rapportering foregår til

bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og på anmodning.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen

af årsrapporten væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Københavns Badminton Klub for 2019 er aflagt i overensstemmelse med sædvanlig

regnskabspraksis for idrætsforeninger.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som forrige år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

klubben, 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 års-

rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter, kontingenter, kommunalt tilskud og sponsorater indregnes i resultatopgørelsen, når de

vedrører den aktuelle periode.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til

klubbens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til sportslige aktiviteter, personale, lokale og

administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og

urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld.
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Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der

afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-

tider:

Hallen afskrives lineært over hjemfaldspligten                             62 år

Inventar                                                                                     3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 18.750 pr. enhed indregnes som omkostninger i

resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er

lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2019 -

31. december 2019

Note 2019 2018 Budget 2019

kr. kr. kr.

(ej revideret)

Kontingenter  1 1.626.822 1.563.740 1.573.000

Kommunalt tilskud 2 663.361 705.243 663.084

Sponsorer 3 226.722 289.859 230.000

Andre indtægter 4 184.541 143.626 123.000

Indtægter i alt  2.701.446 2.702.468 2.589.084

Sportslige aktiviteter  

Sportslige omkostninger, EU  5 -331.199 -350.041 -367.000

Sportslige omkostninger, BU og VU  6 -126.953 -61.773 -109.600

Sportslige omkostninger, USU  7 -566.774 -566.111 -593.000

Sportschef og Team Copenhagen Akademi 8 -216.000 -156.864 -172.500

Tilbageførte træneromkostninger 2017 0 49.001 0

Sportslige aktiviteter i alt  -1.240.926 -1.085.788 -1.242.100

Hallen

Hal- og lokaleomkostninger 9 -848.919 -1.028.328 -877.227

Ejendomsdrift i alt  -848.919 -1.028.328 -877.227

Administration m.v.

Personaleomkostninger 10 -271.657 -292.097 -321.000

Administrationsomkostninger  11 -127.667 -132.626 -145.938

Administration m.v. i alt -399.324 -424.723 -466.938

Omkostninger vedr. drift i alt  -2.489.169 -2.538.839 -2.586.265

Resultat før finansielle poster  212.277 163.629 2.819

Finansielle poster

Renteindtægter m.v. 12 -729 -694 0

Finansielle poster i alt -729 -694 0

Resultat før afskrivninger 211.548 162.935 2.819

Afskrivninger 13 -202.311 -202.311 -202.311

ÅRETS RESULTAT  9.237 -39.376 -199.492
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Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

Note 2019 2018

kr. kr.

Anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver

Grunden, købesum 14 2.422.410 2.422.410

Hallen  15 8.699.396 8.901.707

Inventar  15 0 0

Inventar, restaurant  15 0 0

Anlægsaktiver i alt  11.121.806 11.324.117

Omsætningsaktiver

Beholdninger 16 170.424 246.248

Tilgodehavender  17 793.665 90.533

964.089 336.781

Værdipapirer  18 9.893 13.667

Likvide beholdninger  19 2.393.849 2.739.412

Omsætningsaktiver i alt  3.367.831 3.089.860

AKTIVER I ALT  14.489.637 14.413.977
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Balance pr. 31. december 2019

Passiver 

Note 2019 2018

kr. kr.

Egenkapital  

Egenkapital 1. januar 2019  12.103.919 12.143.298

Overført resultat 9.237 -39.376

12.113.156 12.103.922

Hensættelser

 

Hensættelser, elitearbejde  150.000 150.000

Hensættelse, sponsorløb 131.416 139.242

Hensættelse til vedligeholdelse af hallen  399.000 399.000

Hensættelser i alt 680.416 688.242

Kortfristede gældsforpligtelser

Forudbetalte kontingenter 911.773 872.805

Forudbetalte tilskud 20 174.167 343.333

Skyldig A-skat og AM-bidrag 43.645 27.567

Skyldig ATP 2.083 1.231

Skyldige feriepenge 31.391 16.889

Anden gæld  21 533.006 359.988

1.696.065 1.621.813

2.376.481 2.310.055

PASSIVER I ALT  14.489.637 14.413.977

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristet gæld i alt
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Pengestrømsopgørelse for 2019

2019 2018

kr. kr.

Årets resultat 9.237 -39.376

Årets afskrivninger 202.311 202.311

Kursreguleringer 427 1.168

Hensættelser -7.826 222.115

Ændring i:

Beholdninger 75.824 -199.024

Tilgodehavender -703.132 -89.203

Forudbetalte tilskud -169.166 187.500

Anden kortfristet gæld 173.018 176.827

A-skat m.v. 16.930 -26.178

Forudbetalte kontingenter 38.968 789.129

Beregende og skyldige feriepenge 14.502 -20.103

Driftens likviditetsvirkning -348.907 1.205.166

Udtrukne, købte og solgte obligationer 3.344 4.854

Investeringers likviditetsvirkning 3.344 4.854

Årets likviditetsvirkning fra driften og investeringer -345.563 1.210.020

Likvide midler pr. 1. januar 2019 2.739.412 1.529.392

Årets likviditetsvirkning fra driften og investeringer -345.563 1.210.020

Likvide midler pr. 31. december 2019 2.393.849 2.739.412
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Noter til årsrapporten

2019 2018 Budget 2019

kr. kr. kr.

(ej revideret)

1 Kontingenter

0-18 år 743.700 776.126 700.000

19-59 år 538.808 470.602 540.000

Over 60 år   64.680 62.165 70.000

Firmakontingent 155.200 146.150 140.000

Gæstespillere 29.700 17.850 25.000

Medlemmer uden fast bane 8.445 17.480 15.000

Passive 18.150 20.126 18.000

Forældremedlemskab 4.500 4.075 5.000

BD, DGI kontingent m/klubforsikring 50.525 52.280 50.000

Indmeldelsesgebyr 11.600 11.000 8.000

Adgangskort og spillerlicenser 909 1.005 2.000

Tilbageførte kontingenter -2.155 -20.500 0

Diverse kontingenter  2.760 5.381 0

1.626.822 1.563.740 1.573.000

2 Kommunalt tilskud

Lokaletilskud til medlemmer u/25 år 485.296 479.953 663.084

Medlemstilskud u/25 år 178.788 151.090 0

Regulering af tilskud tidligere år -723 74.200 0

663.361 705.243 663.084

3 Sponsorer

Sponsorer:

Team Copenhagen 171.667 170.000 170.000

Tandlæge Emilie Hauen-Limkilde 0 10.000 0

RSL (tøjkonto til forbrug i klubben) 53.608 109.859 0

Private sponsorer 0 0 60.000

Sponsorløb 1.447 0 0

226.722 289.859 230.000        
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Noter til årsrapporten

2019 2018 Budget 2019

kr. kr. kr.

(ej revideret)

4 Andre indtægter

DGI arrangementer mm. 16.000 14.000 5.000

Halleje - skoler mm 0 8.250 5.000

Restaurant brugerbetaling 25.000 19.800 20.000

Baneleje/ on line booking 72.768 68.690 40.000

Skolesamarbejde - Åben skole 19.000 7.500 20.000

Indtjening café 33.164 18.019 22.000

Udviklingspulje 10.000 4.700 10.000

Forjeneste ved salg bolde og udstyr 7.919 2.067 0

Salg af sportstøj 690 600 1.000

184.541 143.626 123.000

5 Sportslige omkostninger, EU

Træneromkostninger, EU 75.801 65.388 100.000

Bolde - træning og holdkampe, EU 96.123 59.585 75.000

Udstyr m. v., EU 36.993 65.360 10.000

Dommere og liniedommere 1.390 7.326 8.000

Holdturnering 24.003 29.400 35.000

Spiller/team - udvikling 69.986 75.926 75.000

Forplejening og kørsel, EU 5.963 5.100 7.000

Individuelle turneringer, EU 13.405 18.956 30.000

Spillerlicenser og teamevents  18.648 45.903 35.000

 

 342.312 372.944 375.000

Modregnet boldpenge, EU  -11.113 -22.903 -8.000

331.199 350.041 367.000

6 Sportslige omkostninger, BU og VU

Træneromkostninger, FT 2, 3, 4, 5 og 6 38.872 32.736 38.000

Bolde - træning og holdkampe, BU og VU 92.473 71.600 60.000

Holdturneringer, BU og VU 13.800 9.200 25.000

Forplejning, bøder og diverse, BU og VU 4.771 4.750 7.500

149.916 118.286 130.500

Modregnet boldpenge -22.963 -56.513 -20.900

126.953 61.773 109.600
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Noter til årsrapporten

2019 2018 Budget 2019

kr. kr. kr.

(ej revideret)

7 Sportslige omkostninger, USU

Træneromkostninger, USU 353.987 336.183 365.000

Bolde, USU 83.474 67.094 75.000

Udstyr, USU 19.561 39.576 15.000

Turneringstilskud, individuelle turneringer  55.325 78.925 50.000

DMU 19.746 14.270 20.000

Holdturneringer inkl. DM for hold 9.100 9.000 19.000

Fysioterapi, styrketræning  7.325 6.950 12.000

Afholdte åbne turneringer (U9/11 og U17/19) -17.517 -23.089 -25.000

Øvrige tilskud elitespillere 8.930 13.098 15.000

Uddannelse, USU trænere   8.530 6.243 20.000

Tilskud, bredde, sociale aktiviteter, klubmesterskaber 6.069 3.918 6.000

Tilskud fællesrejser, elite 7.750 11.861 15.000

Mødeomkostninger 7.094 5.612 9.000

Bøder 400 200 0

"KBK løfter i flok" og julebanko -3.000 -3.730 -3.000

566.774 566.111 593.000

8 Sportschef og Team Copenhagen Akademi

Løn til sportschef og akademitrænere 172.500 110.875 117.000

Bolde, akademi 15.500 8.489 15.500

Elitearbejde i øvrigt afsat 28.000 37.500 40.000

  216.000 156.864 172.500

9

Ejendomsskat og vand 203.493 221.338 190.000

El 110.325 119.492 130.000

Varme 91.467 87.336 88.000

Forsikringer 32.911 32.601 36.227

Rengøring 207.722 200.386 170.000

Reparation og vedligeholdelse 176.324 187.558 210.000

Hensat til ombygning i forbindelse med klubhuspulje 124.000 0

Ombygning vedr.klubhuspulje 1.078.000 0 0

- tilskud hertil -1.078.000 0 0

Småanskaffelser 0 0 7.000

Vedligeholdelse, restauranten 150 21.716 10.000

Leje af brandmateriel, videoovervågning, alarm m.m. 26.527 33.901 36.000

848.919 1.028.328 877.227

Hal- og lokaleomkostninger
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Noter til årsrapporten

2019 2018 Budget 2019

kr. kr. kr.

(ej revideret)

10

Gager og lønninger 166.641 211.161 230.000

Feriepenge og feriepengeregulering 92.239 67.450 75.000

ATP og sociale ydelser 12.277 12.976 13.000

Diverse personaleomkostninger 500 510 3.000

271.657 292.097 321.000

11

Kontorhold 53 218 3.000

Telefon, internet, Foreninglet og Wanna Sport 27.728 25.511 37.200

Gebyrer, BS/Nets, Danløn og banker 11.200 10.777 5.000

Kontingenter m.v., Badminton Danmark og DGI 35.033 34.133 37.500

Bestyrelsesansvarsforsikring 2.238 2.194 2.238

Bestyrelsesmøder 5.758 3.643 5.000

Generalforsamling 2.300 1.916 3.000

Hjertestarter, Falck m.v. 6.068 5.898 6.000

Repræsentation/gaver 1.099 1.791 2.000

Revision og regnskabsmæssig assistance 32.500 31.250 30.000

Jubilæumsgaver m.v. 3.111 7.718 6.000

Jubilæumsfest 0 3.953 0

Småanskaffelser og vedl. 579 3.624 4.000

Markedsføringsmateriale 0 0 5.000

127.667 132.626 145.938

12

Renter af obligationer og bankkonti 473 636 0

Renteomkostninger -775 -162 0

Kursregulering af obligationer -427 -1.168 0

-729 -694 0

13 Afskrivninger

Afskrivning på hal 202.311 202.311 202.311

202.311 202.311 202.311

 Administrationsomkostninger

Finansielle poster

Personaleomkostninger
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Noter til årsrapporten

2019 2018

kr. kr.

14 Grunden

Grunden, købesum 2.422.410 2.422.410

2.422.410 2.422.410

Hallen Inventar

Inventar, 

restauranten

15 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2019 12.666.026 710.254 100.747

Kostpris 31. december 2019 12.666.026 710.254 100.747

Afskrivninger 1. januar 2019 3.764.319 710.254 100.747

Årets afskrivninger 202.311 0 0

Afskrivninger 31. december 2019 3.966.630 710.254 100.747

Beholdninger
8.699.396 0 0

16 Beholdninger

Bolde 34.917 60.566

Andet lager 124.365 177.641

Varebeholdning, restauranten 11.142 8.041

170.424 246.248

17 Tilgodehavender

Tilgodehavender kontingenter 36.066 87.153

Andre tilgodehavender 757.599 3.380

793.665 90.533

18 Obligationer

TOTALKREDIT 111cs 2035, 5% 9.004 12.486

TOTALKREDIT 111cs 2035, 4% 889 1.181

9.893 13.667

Der er hjemfaldspligt for hallen i år 2063

Hallens ejendomsværdi udgør kr. 27.000.000, heraf grundværdi 4.962.300.
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Noter til årsrapporten

2019 2018

kr. kr.

19 Likvide beholdninger

Sparekassen Sjælland 124685 (driftskonto) 282.811 737.840

Sparekassen Sjælland 124701 (USU opsparing) 42.175 42.175

Sparekassen Sjælland 124727 (Ungdommen) 162.890 159.355

Sparekassen Sjælland 124693 1.500.000 1.500.000

Sparekassen Sjælland 124719 (Restauranten) 111.253 12.173

Sparekassen Sjælland 1130898 (Sponsorløb) 131.416 139.242

Sparekassen Sjælland 130906 (Ungerum) 138.627 138.627

Sparekassen Sjælland Mastercard 24.677 10.000

2.393.849 2.739.412

20 Forudbetalte tilskud

Team Copenhagen 174.167 155.833

Danmarks Idrætsforbund, klubhuspulje 0 187.500

174.167 343.333

21 Anden kortfristet gæld

Skyldige omkostninger 501.756 329.988

Skyldig revision 31.250 30.000

533.006 359.988
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