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Konklusion

Grundlag for konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim for regnskabsåret 1. januar 
2021 til 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er ligeledes vores opfattelse at de modtagne tilskud fra Københavns Kommune er brugt i overenstemmelse 
med folkeopælysningslovens bestemmelser, samt i henhold til reglerne af Københavns Kommune.

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.

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.

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.

Til kapitalejerne i Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim

Det er vores 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 ledelsesberetningen 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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

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.

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.

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.

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.

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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:
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Foreningsoplysninger

Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim
Gl. Køge Landevej 119 2. Sal 
2500 Valby

CVR nr.:
Hjemsted: Valby
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse:

Kasserer

Bankforbindelse: Danske Bank, Strandanmark afdeling 

Revisor: Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Søren Seeberg

Foreningen:

31 24 85 58

Signe Rosa Hvidtfeldt 

Ole Bækgård Andersen

Signe Rosa Hvidtfeldt 

Mireille Engaard Kempf

Kræn Hansen

Jakob Brøndum Madsen 

Irene Jørgensen 
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Formålet for Københavns Taekwondo Klub TAN GUN SAE SIM er en klub der lægger vægt på alle aspekter 
inden for Taekwondo uanset, hvilket niveau man udøver Taekwondo på. Klubben søger derfor at vægte alle 
medlemmers interesser ligeligt, hvad enten det drejer sig om de medlemmer, der går på konkurrencehold, 
børnehold, juniorhold, voksenhold, motionshold m.v.

Udvikling i regnskabsåret

I 2021 har medlemmer, trænere og forældre været ude og sælge julekalendere fra Børns Vilkår. Her blev der
indsamlet 10.700,- til klubben. Samtidigt har vi modtaget corona-hjælpepakker til en samlet værdi af 63.843,-

Hovedformål

Medlemsstatus pr 31. December 2021 ligger på 122 medlemmer, og klubben har dermed haft et lille fald i
medlemstallet i forhold til 2020 med 7 medlemmer.

Driftsresultatet var budgetteret med et negativt resultat på -51.700. Klubben har haft økonomiske vanskeligheder 
og har derfor ved dialog med udlejer fået modregnet en måneds husleje i allerede indbetalt depositum og en 
huslejerabat på 55.600,-. Blandt andet som følge heraf, ender driftsresultatet med et lille overskud på 4.930,-

Tan Gun Sae Sim Taekwondo Klub har haft et år med udfordringer, blandt andet på det tiltænkte fokus på 
tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Dette har vi forsøgt at arbejde på i 2021, men med en afgrænset 
mulighed for afholdelse af diverse arrangementer og aktiviteter grundet Covid-19. Den globale pandemi har til 
stadighed haft betydning for klubbens daglige drift, hvor vi har modtaget Corona-hjælpepakker fra DIF.

Kontingentindtægten i 2021 har været 241.000,- mod budgetteret 240.000,-

Ledelsesberetning

Klubben har haft minimale udgifter end de ellers regelmæssige i forbindelser med stævner, grundet Covid-19. 
Klubbens eget stævne WCTT blev dermed også aflyst i 2021. Klubben regner med at kunne afholde WCTT i 
2022.

I forbindelse med generalforsamlingen i 2021 har klubben fået et nyt menigt bestyrelsesmedlem.
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Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets 
udgang. Indtægter indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien 
af det fastsatte vederlag.

Årsrapporten for Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim for 2021 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Regnskabsklasse

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en  konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle 
afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 
der vedrører regnskabsåret.

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende 
værdipapirer.

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Kapacitetsomkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører foreningens primære aktiviteter, herunder 
lokaleomkostninger, personaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I 
posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Direkte omkostninger

Indtægter

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges,  og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterede på balancedagen.

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

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Direkte omkostninger omfatter regnskabsårets direkte omkostninger målt til kostpris, periodiseret for 
forudbetalinger m.v.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Anvendt regnskabspraksis
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Balancen

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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

Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der 
kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
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Resultatopgørelse for 2021
Realiseret Budget 2020

Note 2021 2021 tkr.

Indtægter

Nettoomsætning 1 538.490 515.000 317

538.490 515.000 317

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger 2 -37.510 -51.500 -50
Lokaleomkostninger 3 -454.256 -461.800 -523
Administrationsomkostninger 4 -41.670 -54.400 -46

Driftsresultat 5.054 -52.700 -302

Andre finansielle indtægter 5 0 1.000 6
Nedskrivning af finansielle aktiver -124 0 -2

Årets resultat 4.930 -51.700 -298

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 4.930 -51.700 -298

I alt disponering 4.930 -51.700 -298
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Balance pr. 31. december 2021
2020

Aktiver Note tkr.

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender 6 129.104 167

Finansielle anlægsaktiver i alt 129.104 167

Anlægsaktiver i alt 129.104 167

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 7 19.106 0

Tilgodehavender i alt 19.106 0

Værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele 301.596 302

Værdipapirer og kapitalandele i alt 301.596 302

Likvide beholdninger 8 165.349 161

Omsætningsaktiver i alt 486.051 463

Aktiver i alt 615.155 630

9
Aktiver indregnet til dagsværdi efter 
årsregnskabslovens § 37 og § 38
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Balance pr. 31. december 2021
2020

Passiver Note tkr.

Egenkapital
Overført resultat 10 583.745 579

Egenkapital i alt 583.745 579

Gældsforpligtigelser

Kortfristede gældsforpligtigelser
Anden gæld 11 31.410 51

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 31.410 51

Gældsforpligtigelser i alt 31.410 51

Passiver i alt 615.155 630
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Realiseret Budget 2020
2021 2021 tkr.

1 Indtægter
Kontingenter 241.022 240.000 245
Tilskud FOS kursus/gradu.. 0 10.000 0
Salg af dragter 5.699 5.000 4
FOS-tilskud, medlemmer 47.484 40.000 41
FOS-tilskud, lokaler 162.400 160.000 132
Regulering tilskud tidligere år 0 0 -183
Øvrige indtægter 81.885 60.000 78

Indtægter i alt 538.490 515.000 317

2 Direkte omkostninger 
Licens 34.950 44.000 43
Stævneudgifter 260 0 2
Bælter til medlemmer 1.200 500 0
Øvrige medlemsudgifter 1.100 7.000 5

Direkte omkostninger i alt 37.510 51.500 50

3 Lokaleomkostninger
Husleje 311.764 310.000 363
Varme 55.859 53.000 53
Fællesudgifter 65.527 65.000 65
El, vand og gas 13.722 16.000 15
Rengøring 959 3.000 21
Depositum 0 3.500 0
Forsikringer lokale 6.425 6.300 6
Reparation og vedligeholdelse af inventar 0 5.000 0

Lokaleomkostninger i alt 454.256 461.800 523

Noter



14 Københavns Taekwondo Klub - Tan Gun Sae Sim

Realiseret Budget 2020
2021 2021 tkr.

4 Administrationsomkostninger
Diverse kontingenter 1.500 1.500 2
Porto og gebyrer 2.876 4.000 4
Kontorforhold 380 1.000 2
Småanskaffelser 250 3.000 2
Internet 3.238 3.400 3
Økonomisystem 5.340 5.500 5
Webhotel 7.721 4.000 6
Repræsentation og gaver 208 0 0
Revisor/bogholder 19.375 17.500 18
Mødedeltagelse 782 2.000 0
Bestyrelsesgodtgørelse 0 2.500 0
Reklameartikler 0 3.000 4
Annoncer dagblade 0 2.000 0
Kursus 0 5.000 0

Administrationsomkostninger i alt 41.670 54.400 46

5
Renteindtægter, obligationer 0 1.000 6

0 1.000 6

Noter

Andre finansielle indtægter i alt

Andre finansielle indtægter
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Realiseret 2020
2021 tkr.

6 Andre tilgodehavender
Anskaffelsessum, primo 166.805 164
Tilgang i årets løb 9.885 3
Afgang i årets løb -47.586 0

Anskaffelsessum, ultimo 129.104 167

Regnskabsmæssig værdi ultimo 129.104 167

7 Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender 19.106 0

Andre tilgodehavender i alt 19.106 0

8 Likvide beholdninger
Kasse 5.050 4
Erhvervskonto Danske Bank kto 4954180315 152 17
Foreningsgiro, WCTT, Danske Bank kto 0343129 173 0
Erhvervsgiro Danske Bank kto 1034499 159.974 140

Likvide beholdninger i alt i alt 165.349 161

9 Aktiver indregnet til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 37 og § 38
Indregnet 

værdi pr. 31. 
december 

2021

Årets 
urealiserede 

gevinster 
indregnet i 

resultat-
opgørelsen

Årets 
urealiserede 

tab indregnet i 
resultat-

opgørelsen

Værdipapirer 301.596 0 124

10 Overført resultat
Overført resultat, primo 578.815 877
Ej disponeret resultat 4.930 -298

Overført resultat i alt 583.745 579

Noter
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Realiseret 2020
2021 tkr.

11 Anden gæld
Andre skyldige omkostninger 13.160 34
Revisorhonorar 18.250 17

Anden gæld i alt 31.410 51


