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Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28. februar 2019

I bestyrelsen:

Således vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling
den ____________

-------------------------------------------------

Bestyrelsen for Judoklubben Mitani har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar til 31.
december 2018. 

Ken Dobel 

Bestyrelsesmedlem

dirigent

Trænerudvalg repræsentant Sekretær
Ásdís Smáradóttir 

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Karen Sejer Berg
Formand

Karsten Rahbek JørgensenHelle Dinesen
Kasserer Bestyrelsesmedlem

Frivillig koordinator
Helle Gudnitz 

Michele Petersen
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Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisionspåtegning
-----------------------------

Vi har revideret årsregnskabet for Judoklubben Mitani for regnskabsåret 1. januar til 31. december 
2018 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og 
god regnskabsskik.

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 foreningens 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.
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Revisors ansvar for revisionen 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. Fejlinformationer 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.

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:

Revisionspåtegning (fortsat)
------------------------------------------

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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Torben Peter Madsen Thøger Rude Andersen
statsautoriseret revisor registreret revisor, CMA

Revisionspåtegning (fortsat)
------------------------------------------

Cvr-nr. 29168504

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.

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.

København, den 28. februar 2019
TT Revision
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Judoklubben Mitani

Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Karen Sejer Berg, Formand
Helle Dinesen
Ásdís Smáradóttir 
Helle Gudnitz 
Karsten Rahbek Jørgensen
Michele Petersen
Ken Dobel 

Revision TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vester Voldgade 107
1552 København V

--------------------------------

Foreningen

Foreningsoplysninger
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Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik og
med udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Omkostninger
Inderholder omkostninger til trænere, kurser, administration, lokaler mv.

Finansielle poster

BALANCEN

Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver opgøres til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger.

Kortfristede gældsforpligtelser

--------------------------------------

Ved opgørelsen af klubbens indtægter for regnskabsåret er anvendt faktureringsprincippet, hvilket
vil sige, at kontingenterne er indtægtsført i den periode de vedrører.

Ved opgørelsen af klubbens udgifter for regnskabsåret er anvendt periodiseringsprincippet, hvilket
vil sige, at udgifter henføres til den periode, de vedrører.

Gældsforpligtelser måles til kostpris for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles
gældsforpligtelserne til amortiseret korstpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser,
samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis
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Note 2018 2017

Indtægter
Kontingenter, 2-24 år 246.449 236.026
Kontingenter, over 24 år inkl. egenbetaling kr. 0 42.500 34.085
Kontingenter, passive 9.900 11.475

Kommunale tilskud, FOS 2018 344.742 296.372
Legat og indtægt fra stævner 0 853
Fonde og sponsorater 4.000 0
Projekter 8.417 0
Køb / salg af t-shirts m.v 2.920 -14.252
Renteindtægter 1.157 371
Indtægter i alt 660.085 564.930

Fællesudgifter
1 Ejendomsudgifter 388.228 374.407
2 Administrationsudgifter 189.300 160.010

Fællesudgifter i alt 577.528 534.417

Årets resultat 82.557 30.513

der foreslås overført til næste år.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
Finansielle anlægsaktiver
Husleje depositum 81.749 63.618
Finansielle anlægsaktiver i alt 81.749 63.618

Omsætningsaktiver
Periodeafgrænsningsposter 1.326 0
Omsætningsaktiver i alt 1.326 0

Likvide beholdninger
Kassebeholdning 267 267
Bankbeholdning 511.628 451.900
Likvide beholdninger i alt 511.895 452.167

Aktiver i alt 594.970 515.785

Passiver

2018 2017
Kapitalkonto

3 Overført overskud 582.017 499.460
Kapitalkonto i alt 582.017 499.460

Kortfristet gæld
 Skyldige omkostninger 9.378 16.325

Forudbetalt kontingent vedrørende 2019 3.575 0
Kortfristet gæld i alt 12.953 16.325

Passiver i alt 594.970 515.785

4 Eventualforpligtelser

----------

------------

------------------------------------------
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Noter

Note 2018 2017
1 Ejendomsudgifter

Husleje 288.256 259.947
Varme 64.998 50.249
El 11.572 14.452
Vedligeholdelse 1.600 2.598
Rengøring 21.802 30.054
Udstyr til træningsbrug 0 17.107
Ejendomsudgifter i alt 388.228 374.407

2 Administrationsudgifter
Kommunikationslinjer 2.936 2.987
Forsikring 9.775 8.856
EDB-udgifter 5.220 8.167
Unionskontingent 1.410 1.330
Bredden, 3-24 år 4.081 3.847
Kursusudgifter inkl. tilskud 183 -3.415
Trænerudgifter 88.761 71.614
Udstyr til træningsbrug 881 0
NETS, gebyrer og porto 6.296 4.787
Kontorartikler mv. 1.449 2.307
Møder, generalforsamling, fester mv. 5.097 13.958
Revisor 7.500 6.875
Blomster og gaver 4.846 5.417
Reklame og annoncer 3.561 4.008
Eliten, 3-24 år 29.072 0
Talenterne, 3-24 år 9.981 15.867
Graduering 3-24 år -2.041 129
Graduering o. 24 år -116 -400
Licenser, 3-24 år 1.048 11
Licenser, 25 år 3.911 1.725
Bredden, 25 år 405 1.010
Diverse 5.044 10.930
Administrationsudgifter i alt 189.300 160.010

--------
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Noter

Note 2018 2017
3 Overført overskud

Saldo pr. 1. januar 2018 499.460 468.947
Årets resultat 82.557 30.513
Overført overskud i alt 582.017 499.460

4 Eventualforpligtelser
Forpligtelser i henhold til huslejekontrakt.

--------


