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Foreningsoplysninger
Foreningen Foreningens navn: KFUM Badminton, København

Hjemsted: Københavns Kommune
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2021
CVR-nummer: 30157354

Hele bestyrelsen Formand: Erik Ørnskov
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december Kasserer: Michael Petersen

Bestyrelsesmedlem: Sofie Rytter
Bestyrelsesmedlem: Jesper Ernst
Bestyrelsesmedlem: Jesper Bech

Revisor Revisor Thomas Olsen







Bestyrelsens beretning
Baseret op referat af årets generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Ungdomsformandens beregning
4. Regnskab ved kasseren
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

Ad 1. Tilstede, Erik Ørnskab, Thomas Olsen, Sofie Rytter, Jesper Ernst, Jesper Bech og Michael Petersen
Erik blev valgt som dirigent og Michael som referent

Ad 2. Formanden gjorde status over sæsonen 2021-22. Vores 1. hold sikrede sig oprykning til serie 1, hvilket 
vi håber kan tiltrække flere spillere på senior træningen. Generelt er det lidt for tyndt på vores 
onsdagstræning. Der er sket forbedring af såvel hjemmeside som Facebook siden.

Ad 3. Fra ungdommen kan der berettes om en sæsonen 2021-22, der kom vanskeligt igang. Der er blevet 
nedsat et ungdsomudvalg der forsøger at afdække områderne om træning, holdkampe og kommunikation 
med forældre og venteliste etc. Vi måtte trække væres U11 efter at vi ikke var mødt frem og der generelt 
manglede spillere. U13 fik en flot placering og en del gode kampe. Vi skal have gjort status på medlemmer 
inden vi melder hold til den kommende sæson. Endelig fik ungdom i årets løb tilladelse til at købe den 
udvidede holdsport adgang, så vi skal have kontingentopkrævning ind og køre automatisk i deres modul.

Ad 4. Kasseren gennemgik regnskabet. Der var kommet nye krav fra danske bank om kontigodkendelser, der 
bevirkede at vi for sent fik tilskud fra kommunen. Dette er den primære årsag til at vi laver et lille underskud 
på 4.800. Vores solide egenkapital gør at bestyrelsen er enige om at et budgetteret underskud for 2022 er 
acceptabelt.  

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2022 blev ligeledes godkendt, hvor der på indtægtsiden budgetteres med uændret 
kontingent.
Ad 5. Eneste forslag er at forsøge at forsøge sig igen med en "reklameindsats" overfor nogle af de større 
uddannelsesinstituioner, hvor der kommer flere nye studerende til 1. september, med håbet om at hverve 
lidt flere til senior træningen. 

Ad 6. Bestyrelsen var på valg og modtog alle genvalg.

Ad 7. Intet under evt.

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december



Regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsregnskabet for foreningen KFUM Badminton, København
er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter. 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.

Rapporteringsvaluta
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december

Generelt
Ikke yderligere

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser 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 tilflyde foreningen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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 årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte 
kontingenter hensættes pr. statusdagen. Tilskud indtægtsføres ligeledes I det regnskabsår det vedrører.

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 
KFUM Badminton, København har ikke modtaget offentlige bevillinger eller tilskud fra fonde.

Udgifter
Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i 
anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.



Skat af årets resultat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger 
til imødegåelse af forventede tab.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Klubben har ikke stiftet gæld

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



KFUM Badminton, København ‐ Regnskab

2021 Indtægter 2021 Budget 2022 Budget 2021

27.000          Kontingent 0‐17 årige 27.400                  25.000                  30.000                 

Kontingent 18‐24 årige

19.700          Kontingent øvrige seniorer 14.000                  16.000                  20.000                 

25.254          Fritid og Idræt, tilskud til ungdom 5.040                     10.000                  25.000                 

Øvrig egenbetaling ungdom (Transport til FM)

‐                Renteindtægter ‐                        

71.954          Indtægter i alt 46.440                  51.000                  75.000                 

850               Kontingent til KFUM Central/Idrætsforbund 1.095                     1.000                     2.000                    

8.173            Holdturneringer KBKR 5.738                     6.000                     10.000                 

KBKR ‐ bøder for udeblivelser

‐                Invitationsturnering, senior ‐                        

‐                Træningslejr, ungdom (Stevnshallen) ‐                        

‐                Forbundsmesterskaberne, ungdom ‐                        

Invitationsturnering, ungdom 1.035                     5.000                    

12.651          Køb af bolde 16.145                  15.000                  15.000                 

‐                Klubtøj ungdom ‐                        

‐                Klubtøj seniorer ‐                        

Klubmesterskaber, ungdom 2.000                    

9.542            Lønudgifter  23.167                  25.000                  25.000                 

17.500          Omkostningsdækning, 5 ungdomstrænere ‐                         10.000                 

Omkostningsdækning, seniortræner

296               AM bidrag 1.924                     2.000                     2.400                    

800               Fortæring /tilskud til arrangementer 675                        1.000                     1.000                    

‐                Indrykning af annonce ‐                        

1.305            Øvrige omkostninger 1.423                     1.500                     1.000                    

51.117          Omkostninger i alt 51.202                  51.500                  73.400                 

20.837          Årets resultat ‐4.762                   ‐500                       1.600                    

2020 Aktiver 2021

129.951 Konto 125.188,94

Aftaleindskud i Danske Bank

161 Kassebeholdning 161

130.112       Aktiver i alt 125.350               

2020 Passiver 2021

107.775       Egenkapital primo 130.112               

22.337          Årets resultat ‐4.762                  

130.112       Egenkapital ultimo 125.350               

130.112       Passiver i alt 125.350               

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen i KFUM Badminton den     11 maj 2022:

Erik Ørnskov     ‐     Michael Petersen     ‐     Jesper Ernst     ‐     Sofie Rytter

Regnskabet er revideret:
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