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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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       /      2022

Bestyrelse

Kirsten Hede                  Ole Betak                        Jan Opstrup

 ___________                  ________________                     _______________

Cedric Kragh                  Emil Juhl Svendsen                        Gustav Jandausch

__________                  ___________                          

Lars Blæhr                    Pia Thomsen

  ____________               ___________                      ___________
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Grundlag for konklusion

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 foreningen 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 foreningen , 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.

Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Badminton Klub for regnskabsåret 1. januar 2021 -

31. december 2021 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter Københavns Kommune Kultur- og fritidsforvaltningens

"Regnskabsinstruks og revisionsinstruks for foreninger der modtager medlemstilskud og/eller

lokaletilskud", årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og foreningens

vedtægter

Det er vor opfattelse, 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 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

og regnskabsinstruksen.

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Københavns Badminton Klub

Konklusion
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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 foreningens 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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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler

og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn

ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen

har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for

offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de

udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af

sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af

årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i

henhold til årsregnskabsloven.

mne 5866

København, den 11/3 2022

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

2021 har endnu engang været et yderst ualmindeligt år for klubben. Covid-19 udfordringer har i KBK,

som alle andre steder af samfundet, været nærværende og udfordrende stort set hele første del af

regnskabsåret. Usikkerheden afspejles i regnskabet og ledelsesberetning, hvor det vigtigste budskab

er, at bestyrelsen har søgt at skærme og beskytte klubben bedst muligt og samtidig vist ordentlighed

overfor alle ansatte i klubben, der således har modtaget fuld løn som anført i relevante kontrakter.

Der er søgt mulige Covid-tilskud for både lønkompensation og faste udgifter. Det meste er bevilget –

men der udestår fortsat de altafgørende endelige godkendelser og afklaring af eventuelle efterfølgende

reguleringer ift eksempelvis tilskud. Der er søgt og opnået tilskud på kr. 803.711, som vil blive anvendt

til fremadrettede sportslige aktiviteter i de forskellige afdelinger ift årets manglende mulighed for

aktivitet. Der er således hensat kr. 350.000 til modregninger i tilskud mm. Det understreges, at der er

stor usikkerhed omkring alle tal, der relaterer sig til Covid-tilskud og tilhørende reservationer mm.

Klubbens medlemmer vil efter afslutning af alle kontroller blive kompenseret for lukkeperioder –

forventeligt ved ekstra aktiviteter, bolde og tøj mm. Der forventes således ikke direkte tilbagebetalinger

af kontingenter.

Årets resultat med covid-tilskud og modregnet hensættelser til covidtiltag blev på et overskud på kr.

503.419 mod et budgetteret resultat på kr. -190.004 (inkl. afskrivninger).

Indtægter

De ordinære samlede indtægter i 2021 eksklusiv COVID-tilskud udgjorde kr.2.993.335, hvilket er kr.

84.637 mere end forrige år. Kontingentindtægter er faldet med kr. 54.237, hvilket dækker over stor

tilgang af ungdoms- og ungseniorspillere – men desværre et fald i indtægterne i seniorafdelingerne. Der

har været en stor stigning i klubbens sponsorindtægter på kr. 87.944 ikke mindst takket være et stort

udvalgsarbejde. Københavns kommune har på baggrund af COVID-udfordringer i stort set alle klubber i

udgangspunktet fastholdt aktivitets- og driftstilskud til klubben uagtet ændringer i aktiviteter og

omkostninger.

Tilskud fra Team Copenhagen udgør kr. 180.000 pr år for årets første 11 måneder og er reduceret til kr.

170.000 for perioden 1.12.21-30.11.22. Beløbet er af Team Copenhagen bestemt til at skulle gå til

sportschef, træneruddannelse og Team Copenhagen akademi i KBK.

Udgifter

Alle udvalg har også i 2021 haft stor fokus på løbende omkostningsprioritering både i de perioder, hvor

det har være muligt at spille i klubben og helt generelt. Omkostninger til sportslige aktiviteter er pga

lukkeperioder væsentligt under budget for stort set alle medlemsgrupper. Udgifterne til hal er under

budget som følge af lavere aktivitet og besparelser på 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. Klubhuspuljen er endelig afsluttet med restudbetaling i 2021.
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Ledelsesberetning

Administration og økonomisk styring

Klubbens administration og økonomiske styring har i 2021 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 2021 er aflagt i overensstemmelse med

Københavns Kommune Kultur- og fritidsforvaltningens "Regnskabsinstruks og revisionsinstruks for

foreninger der modtager medlemstilskud og/eller lokaletilskud", årsregnskabslovens bestemmelser

for klasse A-virksomheder og foreningens vedtægter

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som forrige år. I det omfang, regnskabs-

opstillingen er ændret, er sammenligningstallene ændret i overensstemmelse hermed,

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.
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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, der udløber år 2063                  

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 2021 -

31. december 2021

Note 2021 Budget 2021 Afvigelse 2020

kr. kr. kr. kr.

(ej revideret)

Kontingenter 1 1.177.862 1.643.500 -465.638 1.292.099

Tilskud fra Københavns Kommune

  Medlemstilskud 2 313.100 229.460 83.640 262.530

  Lokaletilskud 3 491.163 490.540 623 497.230

  Tilskud til lederkurser 4 0 0 0 6.368

Sponsorer 5 335.111 255.000 80.111 247.167

Andre indtægter 6 166.099 123.004 43.095 153.304

Covid-19 tilskud 7 453.711 0 -453.711 671.226

INDTÆGTER I ALT 2.937.046 2.741.504 -711.880 3.129.924

Skattepligtige lønudgifter 8 -1.141.449 -1.108.466 -32.983 -1.051.345

Skattefri godtgørelser 9 -44.805 -3.000 -41.805 -50.100

Øvrige personaleudgifter 10 -30.069 -21.504 -8.565 -39.953

Administrationsomkostninger 11 -155.345 -143.500 -11.845 -141.611

Hal- og lokaleomkostninger 12 -494.066 -840.992 346.926 -839.769

Administrationsudgifter i alt -1.865.734 -2.117.462 251.728 -2.122.778

Sportslige omkostninger, EU 13 -189.608 -322.500 132.892 -191.644

Sportslige omkostninger, BU og VU 14 -14.810 -58.000 43.190 -37.311

Sportslige omkostninger, USU 15 -114.583 -191.496 76.913 -86.730

TC-akademi og øvrigt elitearbejde 16 -14.320 -19.500 5.180 -4.136

Hensat til Covidaktiviteter 17 0 0 0 -425.000

Aktivitetsudgifter i alt -333.321 -591.496 258.175 -744.821

Finansielle poster 18 -32.262 -19.550 -12.712 -17.475

Afskrivninger 19 -202.311 -203.000 689 -202.311

Udgifter i alt -2.433.628 -2.931.508 497.880 -3.087.385

Årets resultat 503.418 -190.004 -693.422 42.539
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Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

Note 2021 2020

kr. kr.

Anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver

Grunden, købesum 20 2.422.410 2.422.410

Hallen  21 8.294.774 8.497.085

Inventar  21 0 0

Inventar, restaurant  21 0 0

Anlægsaktiver i alt  10.717.184 10.919.495

Omsætningsaktiver

Beholdninger 22 32.681 31.609

Tilgodehavender  23 29.571 1.292.924

62.252 1.324.533

Værdipapirer  24 0 7.976

Likvide beholdninger  25 5.786.141 2.978.459

Omsætningsaktiver i alt  5.848.393 4.310.968

AKTIVER I ALT  16.565.577 15.230.463
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Balance pr. 31. december 2021

Passiver 

Note 2021 2020

kr. kr.

Egenkapital  

Egenkapital 1. januar 2021  12.155.697 12.113.158

Overført resultat 503.418 42.539

12.659.115 12.155.697

Hensættelser

Hensættelser, elitearbejde  150.000 150.000

Hensættelse, sponsorløb 131.416 131.416

Hensættelse til vedligeholdelse af hallen  399.000 399.000

Hensættelser i alt 680.416 680.416

Egenkapital i alt 13.339.531 12.836.113

Kortfristede gældsforpligtelser

Forudbetalte kontingenter 26 882.713 902.911

Forudbetalte tilskud 27 155.833 165.000

Skyldige personaleudgifter 28 80.492 130.018

Anden gæld  29 1.682.008 771.421

Reserveret til Covidaktiviteter 425.000 425.000

3.226.046 2.394.350

PASSIVER I ALT  16.565.577 15.230.463

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
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Pengestrømsopgørelse for 2021

2021 2020

kr. kr.

Årets resultat 503.418 42.539

Årets afskrivninger 202.311 202.311

Kursreguleringer 562 -522

Ændring i:

Beholdninger -1.072 138.815

Tilgodehavender 1.263.353 -499.259

Forudbetalte tilskud -9.167 -9.167

Anden kortfristet gæld 910.587 226.630

Skyldige personaleudgifter -49.526 64.684

Forudbetalte kontingenter -20.198 -8.860

Reserveret til Covidaktiviteter 0 425.000

Driftens likviditetsvirkning 2.800.268 582.171

Udtrukne, købte og solgte obligationer 7.407 2.440

Investeringers likviditetsvirkning 7.407 2.440

Årets likviditetsvirkning fra driften og investeringer 2.807.675 584.611

Likvide midler pr. 1. januar 2021 2.978.459 2.393.848

Årets likviditetsvirkning fra driften og investeringer 2.807.675 584.611

Likvide midler pr. 31. december 2021 5.786.134 2.978.459
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Noter til årsrapporten

2021 Budget 2021 Afvigelse 2020

kr. kr. kr. kr.

(ej revideret)

1 Kontingenter

0 - 17 år 784.773 725.000 59.773 795.321

18 - 24 år 98.680 75.000 23.680 76.650

25 - 59 år 434.472 450.000 -15.528 484.180

Over 60 år 54.954 66.000 -11.046 69.880

Passive medlemmer 9.900 12.000 -2.100 13.800

Forældre/barn 47.235 62.000 -14.765 60.620

Firmakontingent 149.800 140.000 9.800 150.700

Gæstespillere 40.950 41.000 -50 36.900

Medlemmer uden fast bane 4.135 7.000 -2.865 11.040

Forældremedlemskab 7.650 7.000 650 7.200

BD, DGI kontingent m/klubforsikring 46.838 50.000 -3.162 24.863

Indmeldelsesgebyr 8.475 7.500 975 8.050

Adgangskort og spillerlicenser 0 1.000 -1.000 865

Diverse kontingenter  0 0 0 2.030

Modregnet kontingent i covidperiode -510.000 0 0 -450.000

1.177.862 1.643.500 44.362 1.292.099

Tilskud fra Københavns Kommune

2 Medlemstilskud

Ordinært tilskud for året 229.460 229.460 0 197.862

Regulering af tilskud tidligere år 83.640 0 83.640 64.668

313.100 229.460 83.640 262.530

3 Lokaletilskud

Lokaletilskud 491.163 490.540 -623 497.230

491.163 490.540 -623 497.230

4 Tilskud til lederkurser

Lederkursustilskud 0 0 0 6.368

0 0 0 6.368

5 Sponsorer

Team Copenhagen 179.167 180.000 -833 189.167

Sponsorindtægter, tøj og bolde 29.044 0 29.044 0

Private sponsorer 126.900 75.000 51.900 58.000

335.111 255.000 80.111 247.167
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Noter til årsrapporten

2021 Budget 2021 Afvigelse 2020

kr. kr. kr. kr.

(ej revideret)

6 Andre indtægter

DGI arrangementer mm. 2.666 12.000 -9.334 20.000

Restaurant brugerbetaling 23.500 10.000 13.500 3.300

Baneleje/ on line booking 103.920 80.004 23.916 89.706

Skolesamarbejde - Åben skole 23.200 0 23.200 11.500

Indtjening café 1.140 12.000 -10.860 15.578

Udviklingspulje 0 5.000 -5.000 0

Forjeneste ved salg bolde og udstyr 4.938 2.000 2.938 3.696

Salg af merchandise mm 160 0 160 2.249

Salg af sportstøj 0 2.000 -2.000 4.845

Lotteri mm 6.575 0 6.575 2.430

166.099 123.004 43.095 153.304

7 Covid-19

Løntilskud 297.259 0 297.259 221.525

Tilskud til faste omkostninger 506.452 0 506.452 394.192

Forventet tilbagebetaling af kompensation -350.000 0 -350.000 0

DGI tilskud 0 0 0 55.509

Tilskud i alt 453.711 0 453.711 671.226

8

Trænerløn, EU 115.981 84.996 30.985 107.848

Trænerløn, FT 3, 4, 5 og 6 28.640 38.454 -9.814 26.972

Trænerløn, USU 378.658 395.004 -16.346 345.025

Løn til sportschef og akademitrænere 279.812 295.004 -15.192 274.500

Løn, administration 123.177 200.004 -76.827 155.993

Løn Rengøring 147.841 0 147.841 64.034

Feriepenge og feriepengeregulering 65.416 95.004 -29.588 76.973

ATP, egen andel 1.924 0 1.924 0

1.141.449 1.108.466 32.983 1.051.345

9

Skattefri godtgørelser 44.805 3.000 -41.805 50.100

44.805 3.000 -41.805 50.100

Skattepligtige lønudgifter

Skattefri godtgørelser
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Noter til årsrapporten

2021 Budget 2021 Afvigelse 2020

kr. kr. kr. kr.

(ej revideret)

10

ATP og sociale ydelser 26.681 21.504 -5.177 23.452

Feriepengeregulering 3.388 0 -3.388 16.501

30.069 21.504 -8.565 39.953

11

Kontorhold 1.319 1.000 319 0

Telefon, internet, Foreninglet og Wanna Sport 28.011 30.500 -2.489 28.635

Gebyrer, BS/Nets, Danløn og banker 16.852 11.500 5.352 11.816

Kontingenter mv, Badminton Danmark og DGI 37.781 36.500 1.281 34.710

Bestyrelsesansvarsforsikring 2.332 2.500 -168 2.282

Bestyrelsesmøder 10.066 6.000 4.066 3.950

Generalforsamling 0 3.000 -3.000 861

Hjertestarter, Falck m.v. 3.932 9.000 -5.068 8.735

Repræsentation/gaver 1.546 2.000 -454 614

Revision og regnskabsmæssig assistance 38.750 31.500 7.250 38.125

Jubilæumsgaver m.v. 9.443 8.000 1.443 10.974

Småanskaffelser og vedl. 0 2.000 -2.000 909

Markedsføringsmateriale 5.313 0 5.313 0

155.345 143.500 11.845 141.611

12

Ejendomsskat og vand 196.386 210.000 -13.614 207.558

El 103.644 105.000 -1.356 84.047

Varme 81.153 90.000 -8.847 87.627

Forsikringer 45.059 38.000 7.059 35.830

Rengøring 28.526 174.996 -146.470 116.507

Reparation og vedligeholdelse 26.834 174.996 -148.162 276.107

Småanskaffelser 0 5.000 -5.000 -6.188

Vedligeholdelse, restauranten 0 3.000 -3.000 0
Leje af brandmateriel, videoover- 

vågning, alarm mm 12.464 40.000 -27.536 38.281

494.066 840.992 -346.926 839.769

13 Sportslige omkostninger, EU
Bolde - træning og holdkampe, EU 89.232 123.504 -34.272 76.251

Udstyr m. v., EU -84 3.000 -3.084 2.181

Dommere og liniedommere 4.609 8.000 -3.391 4.143

Holdturnering 36.939 40.000 -3.061 35.003

Spillersparring/udvikling 47.205 99.996 -52.791 67.020

Forplejening og kørsel, EU 175 14.000 -13.825 344

Individuelle turneringer, EU 4.200 20.000 -15.800 3.375

Spillerlicenser og teamevents  23.457 30.000 -6.543 17.480

 

 205.733 338.500 -132.767 205.797

Modregnet boldpenge, EU  -16.125 -16.000 -125 -14.153

189.608 322.500 -132.892 191.644

 Administrationsomkostninger

Hal- og lokaleomkostninger

Øvrige personaleudgifter
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Noter til årsrapporten

2021 Budget 2021 Afvigelse 2020

kr. kr. kr. kr.

(ej revideret)

14 Sportslige omkostninger, BU og VU
Bolde - træning og holdkampe, BU og VU 51.545 93.500 -41.955 63.641

Holdturneringer, BU og VU 7.900 10.000 -2.100 9.000

Forplejning, bøder og diverse, BU og VU 0 0 0 586

Forplejning og diverse, BU og VU 2.315 1.500 815 434

61.760 105.000 -43.240 73.661

Modregnet boldpenge -46.950 -47.000 50 -36.350

14.810 58.000 -43.190 37.311

15 Sportslige omkostninger, USU
Bolde, USU 71.831 105.996 -34.165 76.491

Udstyr, USU 4.807 5.000 -193 1.905

Turneringstilskud, individuelle turneringer  43.450 45.000 -1.550 38.475

Klubmesterskaber, USU  -2.140 0 -2.140 0

DMU 0 20.000 -20.000 3

Holdturneringer inkl. DM for hold 10.500 11.000 -500 10.500

Fysioterapi, styrketræning  11.490 15.000 -3.510 6.956

Afholdte åbne turneringer (U9/11 og U17/19) -2.929 -17.000 14.071 -22.846

Øvrige tilskud elitespillere 0 0 0 2.720

Uddannelse, USU trænere   16.555 15.000 1.555 9.405

-18.609 6.000 -24.609 -3.560

Tilskud fællesrejser, elite 0 10.000 -10.000 2.138

Mødeomkostninger 6.503 9.500 -2.997 6.118

"KBK løfter i flok", julebanko og yoga 0 -5.000 5.000 -27.075

141.458 220.496 -79.038 101.230

Modregnet boldpenge, USU -26.875 -29.000 2.125 -14.500

114.583 191.496 -76.913 86.730

16 TC-akademi og øvrigt elitearbejde

Bolde, akademi 11.340 9.500 1.840 22.055

Elitearbejde i øvrigt 2.980 10.000 -7.020 -17.919

  14.320 0 19.500 -5.180 4.136

17 Hensat til Coronaaktiviteter

Hensat til covidaktiviteter, klubaktiviteter 0 0 0 80.000

Hensat til covidaktiviteter, EU 0 0 0 125.000

Hensat til covidaktiviteter, BU 0 0 0 30.000

Hensat til covidaktiviteter, USU 0 0 0 125.000

Hensat til covidaktiviteter, øvrige eliteaktiviteter 0 0 0 65.000

Hensat til anvendelse 0 0 0 425.000

Tilskud, bredde, sociale aktiviteter, klub- 

mesterskaber
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Noter til årsrapporten

2021 Budget 2021 Afvigelse 2020

kr. kr. kr. kr.

(ej revideret)

18

Renter af obligationer og bankkonti -200 -300 -100 -345

Renteomkostninger 31.900 19.850 -12.050 18.342

Kursregulering af obligationer 562 0 -562 -522

32.262 19.550 -12.712 17.475

19 Afskrivninger
Afskrivning på hal 202.311 203.000 689 202.311

202.311 203.000 689 202.311

Finansielle poster
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Noter til årsrapporten

2021 2020

kr. kr.

20 Grunden
Grunden, købesum 2.422.410 2.422.410

2.422.410 2.422.410

Hallen Inventar

Inventar, 

restauranten

21 Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 2021 12.666.026 710.254 100.747

Kostpris 31. december 2021 12.666.026 710.254 100.747

Afskrivninger 1. januar 2021 4.168.941 710.254 100.747

Årets afskrivninger 202.311 0 0

Afskrivninger 31. december 2021 4.371.252 710.254 100.747

8.294.774 0 0

22 Beholdninger

Bolde 32.681 26.025

Varebeholdning, restauranten 0 5.584

32.681 31.609

23 Tilgodehavender

Tilgodehavender kontingenter -4.460 34.924

Andre tilgodehavender 34.031 1.258.000

29.571 1.292.924

24 Obligationer

TOTALKREDIT 111cs 2035, 5% 0 7.219

TOTALKREDIT 111cs 2035, 4% 0 757

0 7.976

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

2021 2020

kr. kr.

25 Likvide beholdninger
Sparekassen Sjælland 124685 (driftskonto) 3.645.146 909.343

Sparekassen Sjælland 124701 (USU opsparing) 41.580 41.891

Sparekassen Sjælland 124727 (Ungdommen) 170.165 164.215

Sparekassen Sjælland 124693 1.478.806 1.489.900

Sparekassen Sjælland 124719 (Restauranten) 83.233 49.420

Sparekassen Sjælland 1130898 (Sponsorløb) 129.559 130.531

Sparekassen Sjælland 130906 (Ungerum) 146.631 137.693

Sparekassen Sjælland Mastercard 91.021 55.466

5.786.141 2.978.459

26 Forudbetalte kontingenter
Forudbetalte kontingenter 882.714 902.908

882.714 902.908

27 Forudbetalte tilskud
Team Copenhagen, forudbetalt 155.833 165.000

155.833 165.000

28 Skyldige personaleudgifter
Skyldig A-skat og AM-bidrag 74.044 124.351

Skyldig ATP 1.609 1.609

Skyldige feriepenge 4.839 4.058

80.492 130.018

29 Anden kortfristet gæld

Skyldige omkostninger 337.008 253.806

Skyldig revision 35.000 31.250

Feriepengeforpligtelse 0 36.365

Refusion af kompensationstilskud 350.000 0

Skyldig medlemsrefusion 960.000 450.000

1.682.008 771.421
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