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Odense Badminton Klub
Godthåbsgade 4-6, DK-5000 Odense C

Foreningen Odense Badminton klub 
Godthåbsgade 4-6
5000 Odense C

Telefon hallen: 66 12 81 77
Telefon kontoret: 66 12 81 55
Hjemmeside: www.obk.dk
E-mail: obk@obk.dk

CVR-nr.: 63 00 45 10
Hjemsted: Odense
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Henrik Kryger, formand
Jeanette Lund, næstformand
Andreas Bassett, kraftcenter og Akademi
Michael Jørgensen, kasserer
Simon Normann, seniorformand
Simone Mortensen, events
Brian Bach Moesgaard, ungdomsformand

Daglig ledelse Bestyrelse og forretningsfører samt udvalgsformænd

Medlemstal 2020:   571 Medlemmer
2019:   545  Medlemmer

Andet Foreningen er ikke momsregistreret og er fritaget for skat.

FORENINGSOPLYSNINGER
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Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis 
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Henrik Kryger Jeanette Lund Clausen Andreas Bassett
formand næstformand

Michael Jørgensen Simon Normann Simone Mortensen

Brian Bach Moesgaard
__________________

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Odense Badminton Klub.

Odense, den 2. april 2021

__________________                          __________________                                    ___________________

__________________                          __________________                                    ___________________
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Side 3 
 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 
Til bestyrelsen i Odense Badminton Klub 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Odense Badminton Klub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde, og god regnskabsskik som er præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.  

 
Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark samt Odense Kommunes retningslinjer for revision af tilskud, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende 
voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 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. 

 
Fremhævelse af forhold i årsregnskabet 

Vi henviser til årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet med det særlige 
formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til 
folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og god regnskabsskik. Som følge 
heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende 
voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om 
anvendt regnskabspraksis. 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. 

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 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. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

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, samt Odense 
Kommunes retningslinjer for revision af offentlige tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte 
til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 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 rimelig kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt Odense Kommunes retningslinjer for revision af offentlige tilskud, jf. 
bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revision. 
Herudover: 

- 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. 

- 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 selskabets interne kontrol. 

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn er 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. 

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. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

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 væsentlig 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 god 
regnskabsskik. 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
Rapporteringsforpligtelser i henhold til Odense Kommunes tilsagnsskrivelse 

I henhold til Odense Kommunes tilsagn om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, kan vi erklære, at: 

- Foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i henhold til loven 
- Foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte 
- Lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med gældende regler 
- Der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling 
- Tilskudsmodtager ikke har modtaget andre offentlige tilskud til de samme omkostninger 

 

Odense, den 2. april 2021 

 

REVISION & RÅD 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 36 92 33 18 

 

 

Kenneth Jørgensen 

Statsautoriseret revisor 

Mne32801 
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter består i at organisere badmintonspillet for alle aldersgrupper både som
motions- og turneringsspil samt medvirke til sociale aktiviteter blandt medlemmerne. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Af væsentlige begivenheder i regnskabsåret kan nævnes, at klubben har licitation på det praktiske 
arbejde med at afvikle Denmark Open i Odense Idrætshal.

Årets resultat er på 85 tkr. og anses for tilfredsstillende.

Egenkapitalen pr. 31. december 2020 udgør -58 tkr.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.

Der er indgået lejeaftale med fonden OBH.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

grundlag.

BALANCEN

Tilgodehavender

Lager

ydelser indregnes i det halvår, hvor de er opstået. Poster vedrørende efterfølgende regnskabsår er

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

periodiseret.

Udgifter
Alle væsentlige udgifter er indregnet på forbrugstidspunktet, uanset at de er betalt efter

Kontingenter og baneleje indregnes ved indmeldelse. Medlemmernes egenbetaling for andre

Offentlige tilskud indregnes i de perioder, som de er bevilget for.

Årsrapporten for Odense Badminton klub er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

I resultatopgørelse, balance samt tilhørende noter er indsat sidste års tal som sammenlignings-

regnskabsårets udløb. Poster vedrørende efterfølgende regnskabsår er periodiseret.

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab efter en

Likvide beholdninger er bankindestående og kassebeholdning og måles i nominel værdi.

Gæld
Gæld er målt til nominel værdi.

individuel vurdering af tilgodehavender.

Boldbeholdning måles til kostpris.

Likvider
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Note 2020 2019
kr. kr.

1 875.418 921.244
2 341.230 235.145
3 329.322 442.110
4 497.810 626.659

69.099 117.817
2.112.879 2.342.975

-264.000 -254.000
5 -202.920 -333.550

-168.602 -129.247
-635.522 -716.797

6 -391.919 -551.196
7 -875.009 -859.795
8 -87.720 -73.485
9 -24.109 -46.907

-1.378.757 -1.531.383

98.600 94.795

10 0 0

98.600 94.795

-13.775 -7.142

84.825 87.653ÅRETS RESULTAT……………………………………………………………………………………………………………………………….

Finansielle poster……………………………………………………………………………………………………………………………….

FÆLLES UDGIFTER I ALT……………………………………………………………………………………………………………………………….

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER……………………………………………………………………………………………………………………………….

AFDELINGSUDGIFTER

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT……………………………………………………………………………………………………………………………….

Elitekraftcenter Fyn……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ungdomsafdelingen……………………………………………………………………………………………………………………………….

Morgentræning……………………………………………………………………………………………………………………………….
Senior- og Eliteafdelingen……………………………………………………………………………………………………………………………….

AFDELINGSUDGIFTER I ALT……………………………………………………………………………………………………………………………….

FÆLLES UDGIFTER
Halleje……………………………………………………………………………………………………………………………….

Diverse salgsindtægter bolde, tøj mv.…………………………………………………………………..
INDTÆGTER I ALT…………………………………………………………………..

Events - Denmark Open, Odense Classic m.v.…………………………………………………………………..
Sponsorindtægter…………………………………………………………………..

Administrative udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….
Sponsorudgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Motion og Veteraner……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tilskudsindtægter…………………………………………………………………..

INDTÆGTER
Kontingenter og baneleje…………………………………………………………………..

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2020 2019
kr. kr.

21.420 16.020
21.420 16.020

6.460 50.120
6.460 50.120

702.528 428.690

730.408 494.830

730.408 494.830

10 -57.723 -142.549

1.000 18.691
11 176.793 211.244
12 610.338 407.444

788.131 637.379

788.131 637.379

730.408 494.830

13

14

PASSIVER……………………………………………………………………………………………………………………………….

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Tilgodehavender……………………………………………………………………………………………………………………………….

Likvide beholdninger……………………………………………………………………………………………………………………………….

OMSÆTNINGSAKTIVER……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bolde……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tilgodehavender fra salg..……………………………………………………………………………………………………………………………….

Varebeholdninger……………………………………………………………………………………………………………………………….

Eventualposter mv.

Kortfristede gældsforpligtelser……………………………………………………………………………………………………………………………….

GÆLDSFORPLIGTELSER……………………………………………………………………………………………………………………………….

EGENKAPITAL……………………………………………………………………………………………………………………………….

Leverandører af varer og tjenesteydelser……………………………………………………………………………………………………………………………….
Anden gæld……………………………………………………………………………………………………………………………….
Periodeafgrænsningsposter……………………………………………………………………………………………………………………………….

AKTIVER……………………………………………………………………………………………………………………………….

PASSIVER
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NOTER

2020 2019
kr. kr.

1
309.575 359.959
190.450 170.715

70.125 73.485
305.268 317.085
875.418 921.244

2
43.788 45.034

112.671 102.046
20.000 20.000
11.935 8.065

0 60.000
152.836 0
341.230 235.145

3
103.287 105.467
192.715 179.005

0 59.700
33.320 97.938

329.322 442.110

4
477.810 596.659

20.000 30.000
497.810 626.659

5
84.696 255.765

7.314 4.921
27.601 34.186
30.503 10.099
14.765 15.700
16.194 5.688
16.000 0

1.325 2.060
4.522 5.131

202.920 333.550

Denmark Open, netto……………………………………………………………………………………………………………………………….
Spinning event, netto……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontingenter og baneleje
Ungdomsafdelingen……………………………………………………………………………………………………………………………….
Senior- og Eliteafdelingen……………………………………………………………………………………………………………………………….
Morgentræning……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tilskudsindtægter
Aktivitetstilskud Odense Kommune……………………………………………………………………………………………………………………………….
Driftstilskud Odense Kommune……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tilskud Erhvervshus Fyn og Destination Fyn……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ekstern konsulent, revisor mv.……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tilskud ifm. COVID19……………………………………………………………………………………………………………………………….

It udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Odense Classic, netto……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tilskud OBH & KC - Lønrefusion……………………………………………………………………………………………………………………………….

Andre indtægter fra stævner og mindre aktiviteter mv.……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ungdomsafdelingen……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sociale udgifter til ATP, AER mv..……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tilskud Badminton Danmark……………………………………………………………………………………………………………………………….

Sponsorindtægter
Elite- og seniorafdelingen……………………………………………………………………………………………………………………………….

Gaver og repræsentation……………………………………………………………………………………………………………………………….

Motion og Veteraner……………………………………………………………………………………………………………………………….

Administrative udgifter

Kontingenter, Badminton Danmark mv.……………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontorartikler inkl. printerudgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Møde og diverse udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Lønninger og godtgørelse, forretningsfører og sportschef……………………………………………………………………………………………………………………………….

Events - Denmark Open, Odense Classic m.v.

Presse- og redaktionel arbejde……………………………………………………………………………………………………………………………….
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NOTER

2020 2019
kr. kr.

6
283.970 389.329

70.740 84.362
27.573 52.870

3.298 4.675
3.300 17.600
3.038 2.360

391.919 551.196

7
168.073 154.465
419.563 355.270

80.820 115.959
168.161 178.108

9.410 4.028
0 750

28.982 51.215
875.009 859.795

8
60.000 60.000
27.720 13.485
87.720 73.485

9
20.909 43.116

3.200 3.791
24.109 46.907

10

Indtægter
140.000 157.500

0 230.500
140.000 388.000

Udgifter
0 -233.778
0 -127.545

-140.000 -26.677
Udgifter i alt……………………………………………………………………………………………………………………………….-140.000 -388.000

Resultat Elitekraftcenter Fyn……………………………………………………………………………………………………………………………….0 0

*  Elitekraftcenter Fyn drives af Badminton Danmark i samarbejde med OBK ift. administration.

Administration og diverse udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Driftstilskud, alle interessenter……………………………………………………………………………………………………………………………….
Træningskontingent……………………………………………………………………………………………………………………………….

Indtægter i alt……………………………………………………………………………………………………………………………….

Boldforbrug, Stabilitet og træningsudgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Møde og diverse udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Stabilitet og træningsudgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Elitekraftcenter Fyn*

Lønninger og godtgørelse, trænere……………………………………………………………………………………………………………………………….

Stabilitet og træningsudgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Motion og Veteraner
Boldforbrug……………………………………………………………………………………………………………………………….

Turnering, set-up og rejseomkostninger……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tøjkøb……………………………………………………………………………………………………………………………….

Møde og diverse udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Møde og diverse udgifter……………………………………………………………………………………………………………………………….

Lønninger og godtgørelse, spillere……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ungdomsafdelingen
Lønninger og godtgørelse, trænere……………………………………………………………………………………………………………………………….
Boldforbrug……………………………………………………………………………………………………………………………….

Senior- og Eliteafdelingen
Lønninger og godtgørelse, trænere……………………………………………………………………………………………………………………………….

Boldforbrug……………………………………………………………………………………………………………………………….

Turnering, set-up og rejseomkostninger……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tøjkøb……………………………………………………………………………………………………………………………….

Morgentræning
Lønninger og godtgørelse, trænere……………………………………………………………………………………………………………………………….
Boldforbrug……………………………………………………………………………………………………………………………….
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NOTER

2020 2019
kr. kr.

11
-142.548 -230.201

84.825 87.653
-57.723 -142.548

12
23.401 18.627

7.043 5.618
1.164 2.257

100.404 103.379
44.781 81.363

0 0
176.793 211.244

13
150.000 150.000

0 33.942
460.338 223.502

0 0
610.338 407.444

14

15

Årets resultat……………………………………………………………………………………………………………………………….

Periodeafgrænsningsposter
Forudbetaling Denmark Open 2021……………………………………………………………………………………………………………………………….

Skyldig halleje OBH……………………………………………………………………………………………………………………………….

Anden gæld
A-skat……………………………………………………………………………………………………………………………….
AM-bidrag……………………………………………………………………………………………………………………………….
ATP……………………………………………………………………………………………………………………………….
Feriepengeforpligtelse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Anden gæld……………………………………………………………………………………………………………………………….

Forudbetaling tilskud, sponsor og helårskontingenter mv.……………………………………………………………………………………………………………………………….

Skyldig løn / omkostningsgodtgørelse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Forudbetaling lokaletilskud 2021……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ingen.

Egenkapital
Kapitalkonto primo……………………………………………………………………………………………………………………………….

Eventualposter mv.
Ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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