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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Amager Volleyball Klub

Englandsvej 61

2300 København S

Hjemsted: København 

CVR: 3154 2324

Stiftet: 29. juli 2008

Regnskabsår: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank

Bestyrelse Formand Pau Lund-Larsen

Næstformand Camilla Jehg

Kasserer Rasmus Lykke Mortensen

Øvrige Thomas Bendtsen

Ask Gunnarsen

Casper Andersen 

Karina Meden Sørensen 

Mads Ditlevsen

Revisor Laila Lorenzen
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Amager Volley Klub.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og

passiver samt den finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet for foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Det er endvidere vores opfattelse af bestyrelsens beretning indeholder en retvisende 

redegørelse af de forhold, beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 2020-2021

København S, den 19.09.2021

Pau Larsen, Formand Camilla Jehg, næstformand

Rasmus Lykke Mortensen, Kass. Ask Gunnarsen

Casper Andersen Karina Meden Sørensen

Thomas Bendtsen Mads Ditlevsen 
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

REVISORPÅTEGNING

Jeg har gennemgået den, af bestyrelsen, aflagte årsrapport for årsregnskabsperioden 

1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Jeg er i forbindelse med min gennemgang af årsrapporten ikke stødt på uhensigtsmæssige

forhold.

Jeg er derfor af den overbevisning, at årsrapporten er korrekt og dermed giver et retvisende

billede af såvel foreningens aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt

af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

København, den 19.09.2021

Laila Lorenzen

Revisor
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

BESTYRELSESBERETNING

Foreningens hovedaktivitet består i at drive frivillig sportsforening

Udvikling i året

Nedenfor kommer en opsummering af regnskabet i forhold til budget med kontonumre i [brackets]:

Regnskabet bliver påvirket positivt med 3.125 kr af kidsafdelingen af 2 grunde:

Regnskabet bliver påvirket positivt med 19.675,00 kr af ungdomsafdelingen af 3 grunde:

Regnskabet bliver påvirket negativt med 74.317,85 kr af seniorafdelingen af 2 grunde:

4

Hovedaktivitet

•     Vi betaler ikke halleje i sæson 20/21. [1447]

•     Markant lavere indtægter grundet kontingentreduktion i foråret 2021.[3130]

•     Vi havde ikke budgetteret med 2. div herre Wildcard.[3142]

Talentafdelingen/Academy bruger ikke den fulde bevilling fra Team Copenhagen i 20/21. De resterende 

50.000 kr overføres til sæson 21/22 efter aftale med TCPH.[1500]

Klubbens drift kører efterhånden som en velsmurt maskine hvor bestyrelsen har fuldt overblik over 

indtægter og udgifter. Dette gode overblik blev der gjort brug af da Corona lukkede klubben i foråret 2021. 

Bestyrelsen valgte at fastholde trænerlønninger i et forsøg på at fastholde trænerne til den efterfølgende 

sæson. Samtidig reducerede vi kontingentet til 150 for foråret svarende til passivt medlemskab i et forsøg 

på at fastholde medlemmer. For at dette ikke skulle vælte klubbens økonomi og sluge hele egenkapitalen 

forsøgte bestyrelsen at rejse penge fra fonde og lignende.

•     Vi betaler ikke halleje i sæson 20/21.[1245]

•     Generelt lavere udgiftsniveau pga. Corona

•     Generelt lavere udgiftsniveau pga. Corona

•     Ingen weekendstævner.[1420]

DocuSign Envelope ID: 74435D41-4957-4D8B-B522-CAA73BA51BF9



Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021
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•     Sponsorater: 211.148,86 kr.

•    15.100 kr i Corona-støtte fra klubbens medlemmer og venner.[3296]

•     Ekstraordinære medlemstilskud fra Københavns Kommune.[3288]

På konto 3290 har vi samlet alle aktiviteter på Amager Strand som ikke vedrører beach DM, altså 

etablering af Amager Beachvolley Park samt afholdelse af stævner, camps og træninger. 

Beachaktiviteterne er i høj grad blevet drevet fremad af Mads D. og er blevet støttet økonomisk af 

Københavns Kommune og Nordeafonden. Da Corona ramte Danmark godkendte bestyrelsen indkøb og 

opsætning af 2 beach net fra FunTec og afsatte 40.000 kr i håbet om at det var et tilbud klubbens 

medlemmer kunne få gavn af. Projektet i sin helhed har kostet klubben lige under 50.000 kr fra februar 

2020 til 30. juni 2021 og inkluderer indkøb af 20 nye beachbolde. Det samlede regnskab for konto 3290 er 

vedlagt som bilag. I kolonne E ses regnskabet inklusive tilskud fra kommunen og indkøb af net.

Det giver et samlet underskud før afskrivning på 1.281,11 kr, 7.421,11 kr dårligere end budgetteret. Vi 

afskriver på nogle beachvolleynet vi købte i 2020 og rydder op i nogle gamle tilgodehavender, blandt 

andet 20.000 kr fra Øresundsligaen i 2017 som ved en fejl stod som tilgodehavende. Vi ender på et 

resultat for året på -38.968,43 kr. Et relativt lille underskud omstændighederne taget i betragtning.

Fra 1. juli 2021 tages en ny kontoplan i brug som bedre adskiller eliteafdelingen økonomi fra 

driftsregnskabet. Derudover oprettes der en række nye konti til beach aktiviteter i forventningen om at vi 

fra sommeren 2022 vil tilbyde sommermedlemsskab og faste beachvolleytræninger. 

Eliteafdelingen laver et underskud på 19.869,05 kr som flyttes til sæson 21/22. På den måde indgår 

tabet i den vurdering bestyrelsen skal lave i marts 2022 om at bibeholde eliteholdene i Volleyligaen.

•     D1 resultat: - 111.386,10 kr.

•     H1 resultat: - 123.150,33 kr.

•    Vi betalte ikke leje for klublokale under Corona.[3319]

•     Materialer: 3.518,52 kr. (overskud grundet tilbagebetalt moms for 19/20)

•     I alt: - 19.869,05 kr.

Underskuddet flyttes med en postering på konto 3287 hvilket forklarer at beløbet er 231.017,91 kr i 

stedet for 211.148,86 kr.

•    Større indtægter fra Beach DM end forventet.[3291]

•    Ingen bestyrelsesmiddag eller nytårskur for de frivillige.[3300+3301]

Regnskabet bliver påvirket positivt med 24.604,74 kr på driften (drift resultat eksklusive konto 3287 og 

3322) af 5 grunde:

85.533,17 - 37.917,91 - 23.010,52 = 24.604,74 kr
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

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.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske res-

sourcer vil fragå foreningen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måledes aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles ak-

tiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtigelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indreg-

nes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig

kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortise-

ring af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterer på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser, der måles til dagsværdi eller amor-

tiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførelser, som 

følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resul-

tatopgørelsen.
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Kontingenter og sponserindtægter

Kontingenter og sponserindtægter indregnes ved faktureringstidspuntket.

Omkostninger

Omkostninger indregnes ved periodens udførte, fakturerede arbejde.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af

fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Amortisering af låneomkostninger og kurstab vedrørende gæld til realkreditinstitutter m.v.

indregnes løbende som finansiel omkostning.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver 

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og 

eventuelle nedskrivninger. 

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

Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direktet tilknyttet anskaffelses-

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid og restværdier. 

Aktivet med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver 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 salgs-

tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter eller

andre driftsomkostninger. 

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2020/2021

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på beggrund af følgende vurdering af aktivernes 

forventede brugstider: 

Brugstid Restværdi

Andre anlæg, biler driftsmateriel og inventar 5 år 0

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssigt

underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i 

skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Gælds-

forpligtelserne indregnes herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger

fordeles over løbetiden på grundlag af den  beregnede effektive rente på tidspunktet for

stiftelse af gældsforløbet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE Realiseret Budget Realiseret

Noter 2020/2021 2020/2021 2019/2020

kr. kr.

KIDS INDTÆGTER

Kids /Kontingenter 33.500 48.000 41.200

Kids /Egenbetaling fra spillerne til stævne 1.875 - -

Kids/Hjemmebanestævner - - 360

35.375 48.000 41.560

Kids/ Kurser - -3.000 -

Kids / Stævner -1.500 -6.000 -16.860

Kids / Trænerudgifter -17.750 -20.000 -14.500

Kids /Halleje - -6.000 -

-19.250 -35.000 -31.360

KIDS RESULTAT 16.125 13.000 10.200

UNGDOM INDTÆGTER

Ungdom /Kontingenter 43.150 100.500 80.299

Ungdom /Egenbetaling fra spillerne til stævne - 40.000 41.100

43.150 140.500 121.399

UNGDOM UDGIFTER

Ungdom/ Trænerudgifter -29.000 -32.000 -28.250

Ungdom /Kurser - -3.000 -

Undgom/ 1-dagsstævner inkl. transport, kost og logi -1.375 - -3.150

Ungdom/ Weekend stævner inkl. transport, kost og logi - -88.400 -36.315

Ungdom /Stævne tilmeldingsgebyr - -3.600 -

Ungdom/ DM Stævner inkl. transport, kost og logi -7.300 - -3.450

Ungdom/ Talentcenter - - -2.525

Undgom/ Social arrangementer -300 - -4.136

Undgom/ Stævne Træner transport, kost og logi - -3.000 -1.529

Ungdom/ Turneringsgebyr/dommerudligning - -10.000 -6.000

Ungdom /Halleje - -15.000 -

-37.975 -155.000 -85.355

UNGDOM RESULTAT 5.175 -14.500 36.045

SENIOR INDTÆGTER

Senior /Kontingenter 117.900 200.000 190.075

117.900 200.000 190.075

SENIOR UDGIFTER

Senior / Tuneringsgebyr -69.600 -48.000 -42.800

Senior / Dommerudgifter -12.412 -12.000 -15.865

Senior / Transport -924 -4.000 -5.683

Senior / Stævner -5.812 -5.500 -2.000

Senior / Træner udgifter -50.400 -64.500 -46.525

Senio /Halleje -2.960 -20.000 -

Senior/ Internationale licenser -3.750 - -

Senior / Andre udgifter -360 - -

-146.218 -154.000 -112.872

SENIOR RESULTAT -28.318 46.000 77.203

TALENT - INDTÆGTER

Talent/Team Copenhagen Støtte 60.000 110.000 110.000

60.000 110.000 110.000
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE Realiseret Budget Realiseret

2020/2021 2020/2021  2019/2020 

kr. kr.

TALENT - UDGIFTER

Talent /Talentprogramansvarlig løn -30.000 -30.000 -30.000

Talent /DI træner supplement -10.000 -10.000 -8.000

Talent /H1 træner supplement -10.000 -10.000 -10.000

Talent /Dame talenttræner løn -5.000 -7.500 -7.500

Talent /Herre talenttræner løn -5.000 -7.500 -5.000

Talent /Træneruddannelse - -30.000 -32.823

Talent /træner/fysioterapeut - -10.000 -10.000

Talent /Mental træner - - -5.000

Talent /Academy - -5.000 -2.000

Talent udgifter i alt -60.000 -110.000 -110.323

TALENT - RESULTAT - - -323

D1 - INDTÆGTER

D1 /Kontingenter 25.400 49.000 43.750

25.400 49.000 43.750

D1 - UDGIFTER

D1 /Trænerudgifter -41.600 -43.000 -15.500

D1 /Turneringsgebyr -33.000 -32.650 -19.800

D1 /Transport -8.670 -28.000 -

D1 /Stævner -3.875 - -

D1 /Dommer -13.853 -18.000 -6.035

D1 /Fysioterapeut -1.500 -4.000 -

D1 /Andre udgifter -13.788 -10.000 -3.783

D1 /Internationale licenser -4.500 - -1.500

D1 /DVBF Rejseudligning - - -6.357

D1 /Halleje - -8.400 -

D1 /Spillere - -1.500 -

D1 /Holdbidrag til elite -16.000 - -

-136.786 -145.550 -52.974

D1 - RESULTAT -111.386 -96.550 -9.224

H1 - INDTÆGTER

H1 /Kontingenter 21.350 49.000 40.287

H1 /Indtægter - - 5.000

21.350 49.000 45.287

H1 - UDGIFTER

H1/ Trænerudgifter -39.201 -43.000 -40.000

H1 /Turneringsgebyr -33.000 -32.650 -33.650

H1 /Transport -17.582 -28.000 -16.828

H1 /Stævner -2.064 - -

H1 /Dommer -17.571 -18.000 -18.785

H1 /Halleje -1.500 -8.400 -

H1 /Andre udgifter -12.464 -10.000 -26.869

H1 /Holdbidrag til elite -16.618 - -

H1/ Internationale licenser -1.500 -1.500 -

H1 /DVBF Rejseudligning - - -7.167

H1 /Fysioterapeut -3.000 -4.000 -2.420

-144.500 -145.550 -145.718

H1 - RESULTAT -123.150 -96.550 -100.431

BRUTTOFORTJENESTE -241.554 -148.600 13.469
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE
Realiseret Budget Realiseret

2020/2021 2020/2021  2019/2020 

kr. kr. 

DRIFTSINDTÆGTER

Drift /Sponsorater 231.018 193.100 127.248

1 Drift /Tilskud kommunen 215.082 60.000 97.293

Drift /Tjenesteauktion julefrokost - - 5.075

Bilag 1 Drift /Arrangementer -AVK beach stævne -22.436 - -

Drift /Arrangementer -DM Beach stævne 61.925 35.000 19.637

Drift /Passive medlemmer 4.800 3.000 4.500

Drift /Arrangementer -Opstart fest - - 1.135

Drift /Arrangementer -Julefrokost - - 4.454

Drift /Arrangementer -Afslutningsfest - - 550

Drift /Andre indtægter 525 - -

Drift /Coronastøtte fra medlemmer 15.100 - -

506.014 291.100 259.892

DRIFTSUDGIFTER

Drift /Bestyrelse - -3.360 -3.736

Drift /arrangementer - -5.000 -6.494

Drift /Møder -420 -1.000 -474

Drift /Hjemmeside/klubmodul/regnskabsprogram -19.369 -16.000 -16.302

Drift /Kurser -22.600 -10.000 -6.927

Drift /Bolde og udstyr -18.576 -20.000 -25.378

Drift /Beach -150 - -

Drift / Småanskaffelser -1.308 - -1.113

Drift /Bidrag til elite -50.000 - -

Drift/Bøder fra Danmarksturneringen -950 - 1.700

Drift /Klublokale -4.858 -14.000 -13.952

Drift /Klubhusprojekt -65.000 - -

Drift /Forsikringer -1.089 -1.000 -1.068

Drift/Sponsorudvalg/materialer 3.010 -20.000 -17.593

Drift /Bank gebyr -4.593 -2.000 -3.768

Drift/ Merchandise og markedsføring -3.000 -5.000 -

Drift/Bogholder og edilion -25.000 -30.000 -28.750

Drift/Kontingent VD, SVBK og DVF -9.100 -9.000 -7.649

Drift /Arrangementer -Opstart fest - - -1.449

Drift/Arrangementer - Afslutningsfest - - -1.110

Drift /Andre udgifter -12.132 - -

Drift /Aktivering af driftsmidler -30.605 - -

-265.740 -136.360 -134.061

RESULTAT AF DRIFTEN 240.274 154.740 125.831

Resultat før afskrivninger -1.280 6.140 139.300

Afskrivninger -24.700 - -1.135

Tab debitorer -650 - -

Resultat før finansielle poster -26.630 6.140 138.165

Finansielle omkostninger -188 - -228

Resultat før ekstraordinære poster -26.818 -35.000 137.937

Ekstraordinære indtægter 7.950 - 11.750

Ekstraordinære omkostninger -20.100 - -3.510

ÅRETS RESULTAT -38.968 -35.000 146.177
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

BALANCE

2020/2021 2019/2020

kr. kr.

AKTIVER
Materielle anlægsaktivter

Indretning af lejede lokaler - -

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 44.865 32.872

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 44.865 32.872

TILGODEHAVENDER

Kunder - 26.250

Andre tilgodehavender - 34.525

Periodiseringer 31.998 25.802

TILGODEHAVENDER I ALT 31.998 86.577

Likvide beholdninger 405.158 273.415

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 437.156 359.993

AKTIVER I ALT 482.021 392.865

PASSIVER
EGENKAPITAL

Primo 254.947 108.771

Årets resultat -38.968 146.177

EGENKAPITAL I ALT 215.979 254.948

Kreditorer 221.759 26.583

Anden gæld 44.283 111.334

KORTFRISTET GÆLD I ALT 266.042 137.917

GÆLDSFORPLIGTIGELER I ALT 266.042 137.917

PASSIVER I ALT 482.021 392.865
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

NOTER

2020/2021

Kr.

1. Drift / Tilskud kommunen

Ordinære medlemstilskud 32.802

Supplerende medlemstilskud 21.960

Lokaletilskud 65.000

Tilskud til lederkurser 19.904

Tilskud til foreningsaktiviteter 36.517

Salg af 2 Volleyballnet til kommunen 38.899

I alt 215.082
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