
ÅRSRAPPORT 2020

1. janunar - 31 december 2020

Boldklubben Stefan
Folevadsvej 3

2400 København NV

CVR-nr: 67913728

(9. regnskabsår)

(Fodboldafdelingen)



Side

 
Bestyrelsespåtegning 1

 
Revisionspåtegning 2-3

Foreningsoplysninger 4

Bestyrelsens beretning 5

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020 6

Balance pr. 31. december 2020 7

Noter 8

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Indholdsfortegnelse



Side 1 af 8

Hele bestyrelsens underskrifter:

Henrik Lund-Petersen Kasper Lyngsfeldt Mark Nielsen
Bestyrelsesformand Næstformand Kasserer

Vagn Egede-Olsen Morten Grubbe
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for Boldklubben Stefan for 
regnskabsåret 2020.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt god 
regnskabsskik for foreningstypen.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle  stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31.  december 2020.
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt 
vil kunne påvirke vurderingen  af foreningens finansielle stilling. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København NV, den 30. August 2021
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Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Boldklubben Stefan (Fodboldklubben)
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Boldklubben Stefan for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31.  
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
foreningens  vedtægter og god regnskabsskik for foreningstypen. Det er vores opfattelse, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle  stilling pr. 
31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 
31.  december 2020 i overensstemmelse med foreninges vedtægter og god regnskabsskik for 
foreningstypen. 

Grundlag for konklusion 
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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet  
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 
Bestyrelsen har  endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de anser nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden  væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere  foreningen, indstille driften eller ikke 
har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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, 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. 
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Albertslund, den 30. maj 2021
Bille & Buch-Andersen

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jeanette Tofte Hansen
Registreret revisor

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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: 

●   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 foreningens interne kontrol. 
●   Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen 
har udarbejdet, er rimelige. 
●   Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 

           ●   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. 

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.
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Foreningen Foreningens navn:
Hjemsted: 
Regnskabsår: 
CVR-nummer:

Hele bestyrelsen Formand: 
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Revisor Revisor
Foreningsvalgt (intern)Helle Mouritzen

Jeanette Tofte Hansen

Morten Grubbe

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Foreningsoplysninger

Kasper Lyngsfeldt
Henrik Lund-Pedersen

Mark Nielsen
Vagn Egede Olsen

Københavns Kommune
Boldklubbe Stefan

1. januar – 31. december 2020
67913728
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Opgjort i DKK
Noter

Regnskab 
2020

Regnskab 
2019

Budget 
2021

RESULTATOPGØRELSE    
   

INDTÆGTER    
Kontingent 1 310,532 391,074 380,000
FOS - Tilskud 2 147,145 125,877 242,140
Sponsorater/fonde 3 30,000 22,500 5,000
Øvrige indtægter 55,960 23,043 15,000
INDTÆGTER I ALT 543,637 562,494 642,140

UDGIFTER
Forbundsomkostninger 4 138,910 84,820 123,000
Afdelings- og hold aktiviteter 5 160,218 155,944 195,000
Administrationsomkostninger 6 15,119 10,119 15,500
Drift af klubhus og baner 7 200,919 295,849 300,500
UDGIFTER I ALT 515,166 546,732 634,000

DRIFTRESULTAT (EBITDA) 28,471 15,762 8,140
   

Finansielle indtægter 0 0 0
Finansielle omkostninger 682 10,655 2,000

Resultat før skat 27,790 5,107 6,140

ÅRETS RESULTAT 27,790 5,107 6,140

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Resultatopgørelse pr. 31. december 2020
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Opgjort i DKK
Noter

Regnskab 
2020

Regnskab 
2019

AKTIVER   
  

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 140,000 140,000
Materialer 30,000 30,000
Inventar 25,000 25,000
Materielle anlægsaktiver i alt 195,000 195,000

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender 13,224 0
Likvider 21,186 1,844
Omsætningsaktiver i alt 34,410 1,844

AKTIVER I ALT 229,410 196,844

PASSIVER

EGENKAPITAL
Egenkapital primo (9,406) (14,513)
Årets resultat 27,790 5,107
EGENKAPITAL I ALT 18,384 (9,406)

Kortsigtet gældsforpligtielser
Bankgæld 8 209,684 195,684
Anden gæld 0 9,224
Kortsigtet gældsforpligtielser i alt 209,684 204,908

PASSIVER I ALT 228,068 195,502

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Balancen pr. 31. december 2020
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Regnskab 
2020

Regnskab 
2019

Budget 
2021

  
1 Kontingent   

Medlemmer 0-24 år 128,637 256,045 200,000
Medlemmer 25 og derover 181,895 135,029 180,000
Øvrige medlemmer 0 0 0
Kontingent i alt 310,532 391,074 380,000

2 FOS - Tilskud   
Medlemstilskud 18,768 51,888 63,140
Lokale tilskud (65 %) 119,377 66,636 39,000
Lokale tilskud (100 %) 5,000 7,353 140,000
Tilskud fra udviklingspuljen 4,000 0 0
FOS - Tilskud i alt 147,145 125,877 242,140

3 Sponsorater/fonde   
Fonden Østifterne 30,000 22,500 5,000
Sponsorater/fonde i alt 30,000 22,500 5,000

4 Forbundsomkostninger   
KBU 136,239 84,820 120,000
DBU 2,671 0 3,000
Forbundsomkostninger i alt 138,910 84,820 123,000

5 Afdelings- og hold aktiviteter
Seniorafdelingen 60,196 61,444 65,000
Ungdomsafdelingen 7,499 25,095 20,000
Tøj, udstyr og materialer mv 92,523 69,405 110,000
Afdelings- og hold aktiviteter i alt 160,218 155,944 195,000

6 Administrationsomkostninger
Telefon, alarm og licens 0 2,464 0
Gebyr og administrationsgebyr 504 0 500
Internet og webhotel 14,614 7,655 15,000
Administrationsomkostninger i alt 15,119 10,119 15,500

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 

Noter / Specifikationer
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Regnskab 
2020

Regnskab 
2019

Budget 
2021

7 Drift af klubhus og baner
Advokat og revisor 4,114 4,229 5,000
Forsikringer 9,416 9,522 10,000
Husleje/Lejeforpligtigelse 22,575 22,575 23,000
El, vand og varme 96,079 182,377 182,000
Rengøringsmidler 4,637 9,224 10,500
Reparation og vedligeholdelse 35,796 45,886 40,000
Diverse udgifter 28,302 22,036 30,000
Drift af klubhus og baner i alt 200,919 295,849 300,500

8 Bankgæld
Foreningen Stefanterne 0 11,000
Nordea (Driftskredit) 209,684 184,684
Bankgæld i alt 209,684 195,684

Noter / Specifikationer

Boldklubben Stefan (Fodboldafdelingen) 
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