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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Amager Volleyball Klub

Englandsvej 61

2300 København S

Hjemsted: København 

CVR: 3154 2324

Stiftet: 29. juli 2008

Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank

Bestyrelse Formand Pau Larsen

Næstformand David Bording

Kasserer Rasmus Lykke Mortensen
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Ask Gunnarsen

Casper Andersen 

Karina Meden Sørensen 

Mads Ditlevsen

Revisor Laila Lorenzen
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2019/2020

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Amager Volley Klub.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og

passiver samt den finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet for foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Det er endvidere vores opfattelse af bestyrelsens beretning indeholder en retvisende 

redegørelse af de forhold, beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 28. oktober 2020

Pau Larsen, Formand David Bording, næstformand

Rasmus Lykke Mortensen, Kass. Ask Gunnarsen

Casper Andersen Karina Meden Sørensen

Thomas Bendtsen Mads Ditlevsen 
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2019/2020

REVISORPÅTEGNING

Jeg har gennemgået den, af bestyrelsen, aflagte årsrapport for årsregnskabsperioden 

1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Jeg er i forbindelse med min gennemgang af årsrapporten ikke stødt på uhensigtsmæssige

forhold.

Jeg er derfor af den overbevisning, at årsrapporten er korrekt og dermed giver et retvisende

billede af såvel foreningens aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt

af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

København, den 28. oktober 2020

Laila Lorenzen

Revisor
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2019/2020

BESTYRELSESBERETNING

Foreningens hovedaktivitet består i at drive frivillig sportsforening

Udvikling i året

Nedenfor kommer en opsummering af regnskabet i forhold til budget med kontonumre i [brackets]:

Regnskabet bliver påvirket negativt med 19.300 kr af kidsafdelingen af 2 grunde:

Regnskabet bliver påvirket positivt med 54.444,64 kr af ungdomsafdelingen af 4 grunde:

Regnskabet bliver påvirket positivt med 47.202,74 kr af seniorafdelingen af 3 grunde:

4

•     Vi havde overbudgetteret trænerudgifter til stævner markant [1440].

Talentafdelingen og samarbejdet med Team Copenhagen påvirker regnskabet med cirka 0 kr som 

planlagt. Forskellen på 322,93 kr skyldes overførsler til eksterne oplægsholdere i fremmed valuta.

Vi er denne sæson for alvor begyndt at kunne se frugterne af de ændringer vi har lavet i klubbens 

økonomiske administration. Samarbejdet med den eksterne bogholder går godt og vi oplever færre og 

færre ubehagelige overraskelser i klubbens økonomi. At have et meningsfuldt og velovervejet budget 

har gjort bestyrelsens og administrationens arbejde meget lettere og vi finder hele tiden nye måder at 

optimere vores processer og kommunikationsveje på.

•     Vi deltog med et par hold i pokalfestival uden at der blev betalt deltagergebyr fra spillerne til 

klubben [1230]. Dette er noget administration, trænere og sportschef vil være mere opmærksomme 

på i den kommende sæson så vi fortsat kan sende vores spillere til stævner.

•     Vi havde færre medlemmer end forventet [1000].

•     Vi havde flere medlemmer end forventet [1300].

•     Vi havde sat 7.500 kr af til andre udgifter fx sociale arrangementer som ikke blev brugt i løbet af 

sæsonen. Hvis nogen ønsker at afholde et event i 20/21 er det stadig muligt. 

•     Vi havde flere medlemmer end forventet [3130].

•     Vi havde færre dommerudgifter end forventet pga. forkortet sæson.

Hovedaktivitet

•     Flere weekendstævner blev aflyst pga. corona hvilket ellers ville have været en udgift for klubben 

[1420].

•     Vi er blevet meget bedre til at indkræve egenbetaling fra ungdomsspillerne for weekendstævner 

[1305].
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2019/2020

Regnskabet bliver påvirket negativt med 1.081,10 kr af H1, altså meget tæt på forventet.

Regnskabet bliver påvirket negativt med 104.577,68 kr på driften af 5 grunde:

•     Vi får færre sponsorater end budgetteret [3287].
•     Vi tjener 30.000 mindre på Beach DM end forventet [3291].

•     Vi havde ikke budgetteret realistisk i forhold til afholdelse af nytårskur [3301].

•     Vi havde ikke budgetteret med at have et klublokale [3319].

•     Vi havde ved en fejl ikke budgetteret med udgifter til sponsormaterialer [3322].

Andre vigtige pointer fra regnskabet:

5

Vi budgetterede i sæson 19/20 med et overskud på 72.809,00 kr, men kommer ud med et faktisk 

overskud på 139.300,28 kr, 66.491,28 kr bedre end forventet før afskrivninger mm.

Regnskabet bliver påvirket positivt med 90.125,61 kr af D1 da de i førstedivision ikke havde udgifter 

til Liga som der var budgetteret med. Vi valgte at budgettere med ligaudgifter da D1's situation på 

daværende tidspunkt var uklar. 

•         Sponsorater: 127.248,09 kr

•         I alt: 0 kr

Vi lykkes ikke fuldkommen med at skaffe nok sponsorer men D1 bruger markant færre penge end 

budgetteret da de i sæson 19/20 ikke var et ligahold med dertil højere udgiftstryk. Et overskud på cirka 

11.000 kr i eliteafdelingen er blevet overført til sæson 20/21.

Vi får over 40.000 mere i kommunalt tilskud end forventet. Vi har undersøgt sagen og det tyder på at 

de bare har givet os nogle penge der var til overs, som det er sket før. Der er en lille chance for at vi 

skal betale dele af overskuddet tilbage i fremtiden men umiddelbart forventer vi det ikke.

De nye beach net købt i forbindelse med etablering af Amager Beach Volley Park nedskrives over 5 år 

[3940]. Det er et krav at vi nedskriver større genstande (over cirka 12.000 kr) som vi køber til klubben.

Efter afskrivninger, ekstraordinære indtægter mv. er klubbens resultat for 19/20 et overskud på 

146.176,35 kr.

Regnskabet bliver påvirket positivt med cirka 8.000 kr pga inddrivelse af gammel gæld  [4620+4640]. 

Dette er relativt lidt sammenlignet med tidligere år, og vi bliver hele tiden bedre og bedre til at styre 

gæld, udgifter mm. 

Eliteafdelingen (D1 plus H1 plus Sponsorater [3287] minus Sponsormaterialer[3322]) påvirker 

regnskabet med 0 kr som planlagt:

•         D1 resultat: -9.224,39 kr

•         H1 resultat: -100.431,10 kr

•         Sponsormaterialer: -17.592,60 kr
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Årsrapport 2019/2020
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Alt i alt er bestyrelsen stolt af årets resultat og håber at det kan understøtte de udviklingsprojekter vi 

vil gennemføre i de kommende år. 

Klubben har gennem de sidste par år genetableret egenkapitalen og budgetterer derfor fremadrettet 

ikke med at lave overskud hvert år. Vi havde ved regnskabsårets afslutning omkring 250.000 kr i 

egenkapital og har i modsætning til for 2 år siden rigeligt med midler i banken til at være likvide 

gennem sæsonen selvom beholdningen svinger meget op og ned.
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Amager Volleyball Klub

Årsrapport 2019/2020

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske res-

sourcer vil fragå foreningen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måledes aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles ak-

tiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtigelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indreg-

nes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig

kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortise-

ring af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterer på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser, der måles til dagsværdi eller amor-

tiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførelser, som 

følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resul-

tatopgørelsen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Kontingenter og sponserindtægter

Kontingenter og sponserindtægter indregnes ved faktureringstidspuntket.

Omkostninger

Omkostninger indregnes ved periodens udførte, fakturerede arbejde.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af

fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Amortisering af låneomkostninger og kurstab vedrørende gæld til realkreditinstitutter m.v.

indregnes løbende som finansiel omkostning.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver 

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og 

eventuelle nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direktet tilknyttet anskaffelses-

prisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid og restværdier. 

Aktivet med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som 

omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 

mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-

tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter eller

andre driftsomkostninger. 

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på beggrund af følgende vurdering af aktivernes 

forventede brugstider: 

Brugstid Restværdi

Andre anlæg, biler driftsmateriel og inventar 5 år 0

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssigt

underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i 

skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Gælds-

forpligtelserne indregnes herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger

fordeles over løbetiden på grundlag af den  beregnede effektive rente på tidspunktet for

stiftelse af gældsforløbet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE
2019/2020 2018/2019

kr. kr.

KIDS INDTÆGTER

Kids /Kontingenter 41.200           69.008           

Kids/Hjemmebanestævner 360                3.688             

Kids /Andre indtægter -                 1.170             

41.560           73.866           

 

Kids/ Kurser -                 -                 

Kids / Stævner -16.860         -10.350         

Kids / Trænerudgifter -14.500         -12.590         

Kids / Andet -                 -1.439            

-31.360         -24.379         

KIDS RESULTAT 10.200           49.487           

 

UNGDOM INDTÆGTER  

Ungdom /Kontingenter 80.299           121.748         

Ungdom /Egenbetaling fra spillerne til stævne 41.100           33.150           

Ungdom /Andre indtægter -                 

121.399         154.898         

UNGDOM UDGIFTER  

Ungdom/ Trænerudgifter -28.250         -24.450         

Undgom/ 1-dagsstævner inkl. transport, kost og logi -3.150            -5.400            

Ungdom/ Weekend stævner inkl. transport, kost og logi -36.315         -54.385         

Ungdom/ DM Stævner inkl. transport, kost og logi -3.450            -70.175         

Ungdom/ Talentcenter -2.525            -30.695         

Undgom/ Social arrangementer -4.136            -1.113            

Undgom/ Stævne Træner transport, kost og logi -1.529            -2.116            

Ungdom/ Turneringsgebyr/dommerudligning -6.000            -12.300         

Ungdom/ Andre udgifter -                 -4.500            

-85.355         -205.134       

UNGDOM RESULTAT 36.045           -50.236         

SENIOR INDTÆGTER  

Senior /Kontingenter 190.075         263.737         

190.075         263.737         

SENIOR UDGIFTER  

Senior / Tuneringsgebyr -42.800         -39.500         

Senior / Dommerudgifter -15.865         -22.800         

Senior / Transport -5.683            -1.908            

Senior / Stævner -2.000            -1.800            

Senior / Træner udgifter -46.525         -43.850         

Senior/ Internationale licenser -                 500                

Senior / Andre udgifter -                 -750               

-112.872       -110.108       

SENIOR RESULTAT 77.203           153.629         

TALENT - INDTÆGTER

Talent/Team Copenhagen Støtte 110.000         142.650         

110.000         142.650         
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE
 2019/2020 2018/2019

kr. kr.

TALENT - UDGIFTER

Talent /Talentprogramansvarlig løn -30.000         -49.250         

Talent /DI træner supplement -8.000            -8.000            

Talent /H1 træner supplement -10.000         -10.000         

Talent /Dame talenttræner løn -7.500            -7.000            

Talent /Herre talenttræner løn -5.000            -                 

Talent /Træneruddannelse -32.823         -22.000         

Talent /træner/fysioterapeut -10.000         -42.500         

Talent /Mental træner -5.000            -                 

Talent /Academy -2.000            -                 

Talent udgifter i alt -110.323       -138.750       

TALENT - RESULTAT -323               3.900             

D1 - INDTÆGTER

D1 /Kontingenter 43.750           37.400           

D1 /Sponsorater -                 160.417         

43.750           197.817         

D1 - UDGIFTER  

D1 /Trænerudgifter -15.500         -48.500         

D1 /Turneringsgebyr -19.800         -34.650         

D1 /Transport -                 -12.710         

D1 /Dommer -6.035            -14.000         

D1 /Fysioterapeut -                 -2.460            

D1 /Andre udgifter -3.783            -6.400            

D1 /Udenlandske spillere -                 -51.327         

D1 /Internationale licenser -1.500            -750               

D1 /DVBF Rejseudligning -6.357            -8.702            

D1 /Øresundsliga Udgifter -                 -30.101         

-52.974         -209.600       

D1 - RESULTAT -9.224            -11.783         

 

H1 - INDTÆGTER  

H1 /Kontingenter 40.287           40.334           

H1 /Indtægter 5.000             14.279           

45.287           54.613           

H1 - UDGIFTER  

H1/ Trænerudgifter -40.000         -77.314         

H1 /Turneringsgebyr -33.650         -32.650         

H1 /Transport -16.828         -24.715         

H1 /Dommer -18.785         -16.000         

H1 /Andre udgifter -26.869         -20.248         

H1/ Internationale licenser -                 -750               

H1 /DVBF Rejseudligning -7.167            3.717             

H1 /Fysioterapeut -2.420            -                 

-145.718       -167.960       

H1 - RESULTAT -100.431       -113.347       

BRUTTOFORTJENESTE 13.469           31.650           
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Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE

 2019/2020 2018/2019 

kr. kr. 

DRIFTSINDTÆGTER

Drift /Sponsorater 127.248         176.224         

Drift /Tilskud kommunen 97.293           105.773         

Drift /Tjenesteauktion julefrokost 5.075             -                 

Drift /Arrangementer -DM Beach stævne 19.637           5.887             

Drift /Passive medlemmer 4.500             3.337             

Drift /Arrangementer -Opstart fest 1.135             3.419             

Drift /Arrangementer -Julefrokost 4.454             3.224             

Drift /Arrangementer -Afslutningsfest 550                19.895           

Drift /Andre indtægter -                 5.530             

Drift /Automater -                 151                

259.892 323.440

DRIFTSUDGIFTER  

Drift /Bestyrelse -3.736            -3.787            

Drift /arrangementer -6.494            -12.117         

Drift /events -                 1.635             

Drift /Møder -474               -2.665            

Drift /Hjemmeside/klubmodul/regnskabsprogram -16.302         -15.826         

Drift /Kurser -6.927            -11.676         

Drift /Bolde og udstyr -25.378         -25.627         

Drift / Småanskaffelser -1.113            -218               

Drift/Bøder fra Danmarksturneringen 1.700             -6.051            

Drift /Klublokale -13.952         -14.909         

Forsikringer -1.068            -327               

Drift/Sponsorudvalg/materialer -17.593         -26.368         

Drift /Bank gebyr -3.768            -3.065            

Drift/ Merchandise og markedsføring -                 -7.151            

Drift/Bogholder og edilion -28.750         -50.164         

Drift/Kontingent volleyball danmark -7.649            -8.500            

Drift /Arrangementer -Opstart fest -1.449            -

Drift /Arrangementer -Julefrokost -                 -1.413            

Drift/Arrangementer - Afslutningsfest -1.110            -13.495         

Drift /Andre udgifter -                 -1.169            

Drift / andel beregnet indgående moms -                 -33.750         

Drift / gebyr -                 -1.815            

Kassedifferencer mv. -                 -5.650            

-134.061       -244.108       

RESULTAT AF DRIFTEN 125.831         79.332           

Resultat før afskrivninger 139.300         110.982         

Afskrivninger -1.135            -                 

Resultat før finansielle poster 138.165         110.982         

Finansielle omkostninger -228               -                 

12                  
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

RESULTATOPGØRELSE
2019/2020 2018/2019 

kr. kr. 

Resultat før ekstraordinære poster 137.937         110.982         

Ekstraordinære indtægter 11.750           -                 

Ekstraordinære omkostninger -3.510            -616               

ÅRETS RESULTAT 146.177         110.366         
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Amager Volleyball Klub

Årsregnskab 2019/2020

BALANCE

2019/2020 2018/2019

kr. kr.

AKTIVER
Materielle anlægsaktivter

Indretning af lejede lokaler -                -                   

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 32.872         -                   

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 32.872         -                   

TILGODEHAVENDER

Kunder 26.250         27.187             

Andre tilgodehavender 34.525         80.050             

Periodiseringer 25.802         21.481             

TILGODEHAVENDER I ALT 86.577         128.718          

Likvide beholdninger 273.415       105.686          

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 359.993       234.404          

AKTIVER I ALT 392.865       234.404          

PASSIVER  

EGENKAPITAL

Primo 108.771       -1.594              

Årets resultat 146.177       110.366          

EGENKAPITAL I ALT 254.948       108.772          

Kreditorer 26.583         87.244             

Anden gæld 111.334       38.388             

KORTFRISTET GÆLD I ALT 137.917       125.632          

GÆLDSFORPLIGTIGELER I ALT 137.917       125.632          

PASSIVER I ALT 392.865       234.404          
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