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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for 
Badminton Roskilde.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende lovgivning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Roskilde den 18. februar 2022

Bestyrelse

Anders Pallisgaard                  Henrik Correll                            Lisbeth Larsen       
formand                             

Søren Ølund Friis                     Jens Ulrik Nøhr                         Sebastian Skov
Kasserer
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Badminton Roskilde

Påtegning på årsregnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar

Konklusion

Udtalelse om ledelsesberetningen

Roskilde, den 18. februar 2022

Foreningsrevisorer:   

                    CFO, Knauf Northern Europe                                       Pens. statsaut. Revisor
                    Himmelev Skovvej 3, 4000 Roskilde                       Tværskiftet 8, 2730 Herlev

Vi har revideret årsregnskabet for Badminton Roskilde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med gældende lovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Som foreningsvalgte revisorer er vores ansvar at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af 
vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med nationale standarder om revision af 
foreningsregnskaber med det mål at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

                  _________________________                                      __________________________
                    Kim Abildgaard                                                                    Niels Markussen

Dette indebærer, at vi som revisorer skal kontrollere om regnskabet er rigtigt, og om foreningen har 
overholdt loven og de kommunale tilskudsregler, bl.a. om foreningens oplysninger (medlemslister) til brug 
for beregning af tilskud er korrekte, og at der er dokumentation for medlemsindbetalingerne.

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 - 31. december 2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende lovgivning.

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte 
revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen 
er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Foreningssoplysninger

Foreningen: Badminton Roskilde
Herregårdsvej 48
4000 Roskilde

CVR-nr.:                   35 15 41 32
Stiftet:                     16. maj 2013
Hjemsted:               Roskilde
Regnskabsår:         1. januar - 31. december 2021
                                      9. regnskabsår

Bestyrelse Anders Pallisgaard, Formand
Lisbeth Larsen, Motionsudvalgsformand
Henrik Correll, Spilleudvalgsformand, Seniorer (SSU)
Jens Ulrik Nøhr, Spilleudvalgsformand, Ungdom (USU)
Sebastian Skov, Bestyrelsesmedlem
Søren Ølund, Kasserer og Spilleudvalgsformand, Veteraner (VSU)
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Badminton Roskildes (Klubbens) formål er i henhold til vedtægterne i videst muligt omfang at give borgerne 
i Roskilde-området mulighed for at dyrke badminton på alle niveauer - sekundært andre former for idræt. 
Klubben er en videreførelse af badmintonsporten fra H.B.K. Roskilde og RBC 59, hvor man gennem årtier har 
lagt stor vægt på tilbud til børn og unge med henblik på at skabe gode badmintonspillere i et social 
balanceret miljø.

For 2022 forventer vi også et positivt resultat, hvor vi har budgetteret et lille overskud på ca. 8 tkr.  
I modsætning til de seneste 4-5 år, hvor klubben har haft en negativ egenkapital, behøver vi ikke længere 
budgettere med et overskud på 30-40 tkr. for at få genetableret egenkapitalen, men kan nøjes med et budget 
som i store træk går i nul.
Vi vil igen have fokus på arbejdet med at tiltrække sponsorer og afvikle indtægtsgivende events, men vi vil  
ikke skrue forventningerne højt op, da det er svært at få frivillige til at påtage sig det omfattende arbejde.

Der har ikke ud over ovenstående været begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til aflæggelsen af 
nærværende regnskab, der har givet anledning til yderligere hensættelser.

Badminton Roskilde tilbyder badminton til børn og unge, motionsspillere, voksne turneringsspillere samt 
veteranspillere og pensionister. Klubben spiller badminton i Roskilde-Hallerne (hal B), Lynghøjhallen i 
Svogerslev og Himmelev Badmintonhal, hvor sidstnævnte er Klubbens hjemsted. 
Antallet af medlemmer i over 90 dage i løbet af 2021 til indberetning  var 766 (703 i 2020).  
På skæringsdatoen 31.12.2021 var antallet af aktive, indmeldte medlemmer på 621 (597 i 2020). 

Coronapandemien har haft en betydelig indvirkning på aktiviteten i klubben i 2021. Spillestederne har 
været helt nedlukkede fra starten af 2021 og frem til 21/4/2021, og genåbnede med begrænsninger i 
perioden 22/4-2021-30/6-2021. Vi har fra bestyrelsens side lavet en del tiltag og taget nogle beslutninger, 
der har sikret at klubbens økonomi ikke har lidt under krisen, men snarere står stærkere i 2022, hvor vi i 
sæsonen 2022/2023 forventer at være upåvirkede af pandemiens eftervirkninger.

Klubbens samlede kontingentindtægter inklusiv boldpenge blev på 849 tkr. i regnskabsåret 2021, hvilket er 
18 tkr. mere end budgetteret for 2021, og 38 tkr. mere end opnået i 2020. Dette anses for at være 
tilfredsstillende.
Tilskud og andre indtægter i 2021 beløb sig til 336 tkr., hvilket var 13 tkr. over budget.  Vi sikrede 
kompensationsstøtte til delvis dækning af de kontraktansatte trænere, samt delvis dækning for mistede 
indtægter på planlagte turneringer og events. Samlet set har klubben modtaget 98 tkr. i corona-relateret 
støtte via DGI og erhvervsstyrelsen.

Resultatet for 2021 blev et overskud på 151 tkr., hvilket var 108 tkr. mere end budgetteret for 2021. Det 
betyder, at klubben har en positiv egenkapital på 164 tkr., hvilket vi anser for meget tilfredsstillende.
Årsagerne til at resultatet blev væsentligt bedre end budgetteret skyldes hovedsagligt to ting. 1) Et lavere 
boldforbrug, som primært skyldes nedlukningerne i starten af 2021, men sandsynligvis også fordi klubbens 
to fugtskabe sikrer bedre holdbarhed på boldene. 2) Der er kommet flere medlemmer, og det giver flere 
kontingentindtægter. 
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Sidste år
1/1 - 31/12 

2021  
1/1 - 31/12   

2020
Note kr. kr.

1. Nettokontingent 848.951 811.002

Driftstilskud (Aktivitetstilskud) 170.640 147.312

2. Sponsorindtægter og øvrige indtægter 53.541 109.131
3. Resultat, afvikling af turneringer 8.274 6.201

Coronastøtte 98.182 157.641
Indmelselses- og rykkergebyr 6.100 2.500
Andre indtægter i alt 166.097 275.473

Indtægter i alt 1.185.688 1.233.787

4. Lokaleomkostninger -125.696 -111.111

5. Seniorudvalg -262.476 -288.121
6. Ungdomudvalg -515.962 -537.417
7. Veteranudvalg -15.500 -33.312
8. Motionsudvalg -3.203 -2.500
9. Administration -104.439 -93.021

Padeludvalg -695 0
Events 0 0
Klubudgifter i alt -902.275 -954.371

Resultat før renter 157.717 168.305

Renteudgifter -6.583 -802
Finansielle poster i alt -6.583 -802

Nettoresultat 151.134 167.503

Resultatopgørelse
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Aktiver

31/12 2021
Sidste år 

31/12 2020
kr. kr.

Tilgodehavende kontingent mv. 43.260 31.800
Andre tilgodehavender (Coronastøtte, a conto udb. Løn) 0 53.435
Tilgodehavender i alt 43.260 85.235

Likvide beholdninger 656.652 538.572

Lagerbeholdning, Bolde 48.652 33.734

Aktiver i alt 748.564 657.541

Passiver

Egenkapital primo 13.391 -154.111
Overført resultat 151.134 167.502
Egenkapital i alt 164.525 13.391

Gældsforpligtelser

Periodiseret kontingent 350.000 320.000
Periodiseringer i alt 350.000 320.000

11. Modtagne midler til senere indtægtsførsel 117.952 102.167
Offentlig gæld 0 46.532
Skyldige feriepenge 1.772 3.151

10. Anden gæld og hensættelser 114.315 172.300
Kortfristet gæld i alt 234.039 324.150

Passiver i alt 748.564 657.541

Balance
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2021 2020
1. Nettokontingent

Kontingent opkrævet 878.951 835.812
Periodisering af kontingent -30.000 -24.810
Nettokontingent i alt 848.951 811.002

2. Sponsorindtægter og øvrige indtægter
Sponsorindtægt 22.000 81.500
Øvrige indtægter (projekter, events, etc.) 20.102 7.613
Gæstekontingenter (Webshops) 14.175 14.418
Salg af sponserede spilledragter -2.736 5.600
Sponsorindtægter og øvrige indtægter i alt 53.541 109.131

3 Afvikling af åbne turneringer
Indtægter ved afvikling 13.090 15.644
Udgifter ved afvikling -4.816 -9.443
Resultat fra afvikling af åbne turneringer 8.274 6.201

4 Lokaleomkostninger
Gebyr kommunale idrætshaller -125.696 -111.111
Lokaleomkostninger i alt -125.696 -111.111

5 Seniorudvalg
Træner omkostninger -158.841 -131.559
Turneringsudgifter -28.555 -31.632
Spillerudgifter tryk, tøj og forplejning -17.965 -29.289
Bolde -57.115 -95.641
Seniorudvalg i alt -262.476 -288.121

6 Ungdomsudvalg
Træner omkostninger -481.573 -474.008
Holdturnering -7.712 -8.268
Uddannelsesomkostninger - tilskud -4.476 0
Arrangementer og udstyr 11.799 -6.308
Mødeomkostninger -2.000 -1.833
Ungdomsudvalg generelt i alt -483.962 -490.417

Bolde -32.000 -47.000
Ungdomsudvalg i alt -515.962 -537.417

Noter
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2021 2020
7 Veteranudvalg

Spiller- og turneringsomkostninger -500 -4.312
Bolde -15.000 -29.000
Veteranudvalg i alt -15.500 -33.312

8 Motionsudvalg
Spiller- og turneringsomkostninger -1.703 0
Bolde Motionsudvalg -1.500 -2.500
Motionsudvalg i alt -3.203 -2.500

9 Administration
Bestyrelse mødeomkostninger -1.000 0
Kontingent DGI, RIU, Badminton Sjælland -42.911 -41.944
Telefon tilskud 0 0
Administration, Kernen -21.000 -14.585
Cafeteria -19.185 -20.166
Gebyrer -8.575 -7.874
Administration, i øvrigt -6.753 -4.776
Revision 0 0
Danløn -5.015 -3.675
Administrationsomkostninger i alt -104.439 -93.021

10 Anden gæld og hensættelser
  Skyldig halleje 80.000 65.000
  Skyldig/hensat løn 19.770 107.300
  Anden gæld 14.545 0

114.315 172.300

11 Modtagne midler til senere indtægtsførsel
Satellitklubber: Modtaget Anvendt
  DGI tilskud 100.000
  Gymnasiebadminton -2.000
Subtotal 100.000 -2.000
Netto driftsførsel, 2021 -2.000
Saldo, projektindtægter til fremførsel 98.000
Salg af lotterisedler, ungdomsafdeling Modtaget Anvendt
  Salg 19.952
Subtotal 19.952 0
Netto driftsførsel, 2021 0
Saldo, projektindtægter til fremførsel 19.952

Saldo i alt, ultimo 2021 117.952

2021


