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 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for Boldklubben Stefan for regnskabsåret 2021.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt god regnskabsskik for 
foreningstypen.

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 til 31.  
december 2021.
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen  
af foreningens finansielle stilling. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København NV, d. 19. April 2022
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Albertslund, den 19. april 2022
Bille & Buch-Andersen

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Michael Harboe
Registreret revisor

 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Københavns Kommune                
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Boldklubben Stefan for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 
2021.
Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og 
foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet.                
 
Bestyrelsens ansvar for årsrapporten                
Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i 
henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar, at årsregnskabet 
er korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til brug for udarbejdelsen 
af årsregnskabet, er korrekte.                
                

Revisors ansvar og den udførte revision                
Vi har efterprøvet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne verificere, at 
oplysningerne i regnskabet har en nøjagtighed og fuldstændighed, der medfører, at regnskabet giver et 
retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af resultatet af årets drift.                 

Revisors uafhængighed                
Vi er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.                
                
Konklusion                
Der er ikke konstateret fejl eller mangler i præsentationen og indregningen af oplysningerne i regnskabet, 
hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne                
Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er 
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter.                
Der er ikke begivenheder, som efterfølgende vil kunne påvirke regnskabet efter aflæggelse. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen                
Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2021 samt forslag til 2022. Budgettallene, som fremgår i en særskilt 
kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.                

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.
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Foreningsoplysninger

Boldklubbe Stefan
Københavns Kommune
1. januar – 31. december 2021
67913728

Henrik Lund-Pedersen
Kasper Lyngsfeldt
Mark Nielsen
Vagn Egede Olsen
Morten Grubbe

Michael Harboe



Side 4 af 9
 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Regnskabspraksis

Årsregnskabet for foreningen Boldklubben Stefan er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne 
for støtte til folkeoplysende foreninger i København Kommune og foreningens vedtægter. Lig forrige år er 
regnskabet opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

Den anvende regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktivre og forpligtigelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen 
alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der 
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfylde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabsport nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtigelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af 
den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles 
kurstab og gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
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 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Regnskabspraksis

Indtægter
Indtægter fra medlemmer og tilskud fra kommunen indregnes i resultatopgørelsen i det år, de vedrører. Øvrige 
tilskud indregnes, når beløbet modtages.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign.
Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at 
alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse 
omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Materielle anlægsaktiver
Klubhus er indregnes til kostpris. Der er i 2021 ikke afskrevet herpå.
Inventar indregnes til anslået genindviningsværdi pr. statusdagen. Der er i 2021 ikke afskrevet herpå. Aktiver 
med en kostpris under 12.000 kr. anses for beløbsmæssige uvæsentlige og omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtigelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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Opgjort i DKK

Noter
Regnskab 

2021
Regnskab 

2020

(Urevideret)

Budget 
2022

RESULTATOPGØRELSE    
   

INDTÆGTER    
Kontingent 1 326.073 307.428 335.500
Tilskud fra Københavns Kommune 2 206.033 143.145 188.000
Sponsorater og øvrigt tilskud 3 71.206 65.333 5.000
Øvrige indtægter 25.640 31.655 15.000
INDTÆGTER I ALT 628.951 547.561 543.500

UDGIFTER
Forbundsomkostninger 4 134.867 113.910 130.000
Afdelings- og hold aktiviteter 5 173.280 151.218 140.000
Administrationsomkostninger 6 11.394 10.118 8.500
Drift af klubhus og baner 7 281.882 260.760 251.000
UDGIFTER I ALT 601.423 536.007 529.500

DRIFTRESULTAT (EBITDA) 27.528 11.554 14.000
   

Finansielle indtægter 0 0 0
Finansielle omkostninger 19.105 9.622 10.000

Resultat før skat 8.423 1.932 4.000

ÅRETS RESULTAT 8.423 1.932 4.000

 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Resultatopgørelse pr. 31. december 2021
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Opgjort i DKK
Noter

Regnskab 
2021

Regnskab 
2020

AKTIVER   
  

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 140.000 140.000
Materialer 30.000 30.000
Inventar 25.000 25.000
Materielle anlægsaktiver i alt 195.000 195.000

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender 2.331 5.866
Likvider 12.747 21.146
Omsætningsaktiver i alt 15.078 27.012

AKTIVER I ALT 210.078 222.012

PASSIVER

EGENKAPITAL
Egenkapital primo -7.474 -9.406
Årets resultat 8.423 1.932
EGENKAPITAL I ALT 950 -7.474

Langsigtet gældsforpligtielser
Gæld til pengeinstitutter 8 202.209 209.684
Periodeafgrænsningsposter 6.985 15.456
Langsigtet gældsforpligtielser i alt 209.194 225.140

Kortsigtet gældsforpligtielser
Anden gæld 134 4.345
Kortsigtet gældsforpligtielser i alt 134 4.345

PASSIVER I ALT 210.278 222.012

 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Balancen pr. 31. december 2021
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Regnskab 
2021

Regnskab 
2020

(Urevideret)

Budget 
2022

  
1 Kontingent   

Medlemmer 0-24 år 178.473 195.533 180.000
Medlemmer 25 og derover 147.000 111.895 155.000
Øvrige medlemmer 600 0 500
Kontingent i alt 326.073 307.428 335.500

2 Tilskud fra Københavns Kommune   
Medlemstilskud 84.762 61.446 85.000
Lokale tilskud (65 %) 60.676 57.931 65.000
Lokale tilskud (100 %) 22.575 5.000 25.000
Supplerende medlemstilskud 27.800 0 5.000
Tilskud fra udviklingspuljen 10.220 18.768 8.000
Tilskud i alt fra Københavns Kommune 206.033 143.145 188.000

3 Sponsorater og øvrigt tilskud   
DIF & DGI's COVID19-hjælpepulje 52.125 25.333 0
Fonden Østifterne 19.081 40.000 5.000
Sponsorater og øvrigt tilskud i alt 71.206 65.333 5.000

4 Forbundsomkostninger   
KBU 128.223 111.239 125.000
DBU 6.645 2.671 5.000
Forbundsomkostninger i alt 134.867 113.910 130.000

5 Afdelings- og hold aktiviteter
Seniorafdelingen 14.633 50.196 10.000
Ungdomsafdelingen 17.000 8.499 20.000
Tøj, udstyr og materialer mv 141.647 92.523 110.000
Afdelings- og hold aktiviteter i alt 173.280 151.218 140.000

6 Administrationsomkostninger
Gebyr og administrationsgebyr -171 504 500
Internet og webhotel 11.565 9.614 8.000
Administrationsomkostninger i alt 11.394 10.118 8.500

 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Noter / Specifikationer
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Regnskab 
2021

Regnskab 
2020

(Urevideret)

Budget 
2022

7 Drift af klubhus og baner
Advokat og revisor 5.595 4.114 5.000
Forsikringer 19.295 19.105 10.000
Grundleje inkl. lejede private lokaler 51.673 47.575 29.000
El, vand og varme 127.742 125.079 147.000
Rengøringsmidler 8.068 5.244 5.000
Reparation og vedligeholdelse 49.633 45.311 45.000
Diverse udgifter 19.876 14.332 10.000
Drift af klubhus og baner i alt 281.882 260.760 251.000

8 Gæld til pengeinstitutter
Nordea Bank 202.209 209.684
Gæld til pengeinstitutter i alt 202.209 209.684

 Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Noter / Specifikationer




