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Bestyrelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Bosatsu

København d. 04. juni 2020

Hele bestyrelsens underskrifter:

Underskrift Underskrift Underskrift

Asbjørn Poulsen Niels- PederOsmundsen Hjøllund Danni Ejberg Messerschmidt
Formand: Næstformand: Kasserer:

Underskrift Underskrift

Michael Andersen Pernille Munk Schiermacher
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende 
foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. 
december.

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling.
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Tlf: 39 15 52 00 
koebenhavn@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
DK-1561 København V 
CVR-nr. 20 22 26 70 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til Karateklubben Bosatsu 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Karateklubben Bosatsu for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 
der omfatter resultatopgørelse. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i ved-
tægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultatet af foreningens aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 20 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ved-
tægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. 

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 revisionsinstruksen udarbejdet af Københavns Kommune for tilskud 
i forbindelse med folkeoplysende foreningsarbejde med børn og unge. Vores ansvar ifølge disse standarder 
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-
bet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA'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 vedrørende revisionen 
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og note. Disse budgettal 
har, ikke været underlagt revision. 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udar-
bejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge 
heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab 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 at udarbejde årsregn- ska-
bet 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. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der ud-
føres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op- stå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for- ven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæf-
telse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 

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 væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, 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 ledelsen, er passende samt om de
regnskabsmæssige skøn og 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 usik-
kerhed 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 revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at foreningen ikkelængere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer medledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re- 
visionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den 04. juni 2021 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Peter Rasborg 

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne16537 
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Bosatsus bedste kæmpere opnåede ligeledes alle plads på kumite talentcenter øst, hvor Bosatsu nu 

er stærkt repræsenteret i alle aldersgrupper, både med piger og drenge.

Sportsligt blev det til en tur til Hamburg open, der gav medaljer i hold‐kumite, samt stor succes ved 

Ishøj Open med en række bronzemedaljer og en enkelt af sølv, til et stævne med meget højt niveau.

Bestyrelsens beretning

2020 startede stærkt i Bosatsu. Medlemstallet var højt og aktivitetsniveauet var også. De nye hold, 

der blev introduceret i 2019 viste sig blivende og velfungerende.

For at der skulle ske noget i et ellers magert år, afholdt klubben lejr i efterårsferien. Flere dages 

træning, hygge og fællesspisning for små og store, samt et ministævne med plads til både kata og 

kumite. 

Et tema for hele året har været omstillingsparathed, og træningsplanerne er blevet justeret i takt 

med, at retningslinjerne blev ændret til både det værre og det bedre. Bosatsus medlemmer har 

været ekstremt gode til at omfavne den omskiftelighed, de har været ramt af i flere omgange.

Heldigvis nåede klubben at genåbne i tide til at kunne gennemføre sommergradueringer. Kyu‐

grader før sommerferien og Dan‐grader i det tidlige efterår. Her blev det til en historisk graduering 

med en ny 3. Dan (Sempai Søren Borup), en ny 5. Dan (Sensei Lisbeth Clausen) og en ny 6. Dan 

(Sensei Anders Hagedal Uhrenfeldt) ‐ samt flere høje grader til udøvere fra Dragør.

Valbyparken summede af karate nærmest alle ugens dage, og selvom det selvfølgelig betød 

justeringer i forhold til træningsformen, lykkedes klubben med at holde fast i fællesskabet og de så 

vigtige sociale relationer, ligesom at de deltagende elever kunne holde grundformen ved lige til 

trods for en national nedlukning.

Under nedlukningen gjorde klubben hvad den kunne for at holde medlemmerne aktive og 

motiverede vha. opmuntringer og forslag til træningsøvelser vis sociale medier, og så snart det lod 

sig gøre at træne udendørs gjorde vi det.

I marts ændrede virkeligheden sig pludseligt og drastisk, da klubben blev tvunget til nedlukning 

grundet COVID‐19.

I starten af 2020 afholdt vi i klubben den traditionelle fastelavn med tøndeslagning og udklædning, 

og fejring af kattekonge og ‐dronning.
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Bestyrelsens beretning

2020 blev et år som ingen andre i Bosatsu. Udfordringerne stod i kø, men Bosatsu er en stærk klub 

med loyale medlemmer og arbejdsomme frivillige, og formår derfor at gå usvækket ind i 2021.

Året er også blevet brugt til at diskutere klubbens retning og styrken i både at kunne favne bredden 

(Bosatsu er og skal være en breddeklub) men samtidigt at kunne rumme eliten. Det har vist sig, at 

de sameksisterer godt i klubben, og den linje der er lagt for fremtiden fortsættes i 2021 og videre.

Til trods for nedlukning blev den traditionelle “Årets Karate Ka” uddelt til årets elev blandt både 

børn og voksne. I år til udøvere, der har taget ekseptionelt meget ansvar. På voksenholdet gik 

udmærkelsen til Sempai Pelle Fridell, og blandt de unge udøvere faldt valget på Sempai Alvin Kjær 

Poulsen.

Dagen efter blev alle klubbens juniorer med høje Kyu grader gradueret.

I starten af december lukkede Danmark ned for anden gang, og som et udtryk for ekstrem 

handlekraft og virkeligt effektivt samarbejde nåede Bosatsu (Og Itosukai Dragør) at planlægge og 

gennemføre en Dan‐graduering på én dag. Her blev det til 1. Dan til Sempai Pelle Fridell, Sempai 

Søren Bo Larsen, Sempai Ming Nguyen og Sempai Alvin Kjær Poulsen. Herudover graduerede 

Sempai Carsten Müller, Sempai Mikki Bohnhof, Sempai Kim Jønsson, Sempai Jonathan Midjord og 

Sempai Asbjørn Poulsen alle til 2. Dan.
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Årsregnskabet for foreningen Bosatsu

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 

Årsregnskabet for foreningen Bosatsu, aflægger regnskab efter kontantantprincippet.

Resultatopgørelsen

Regnskabspraksis
Regnskabsklasse

Rapporteringsvaluta

Generelt

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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.

Indtægter

Udgifter
Udgifter omfatter omkostninger vedrørende administration og aktivitet som er betalt i 
året.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Balancen

Indtægter er medregnet når indbetaling er sket. 

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen i takt med indbetalingen.

Skat af årets resultat
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Note 2020 Regnskab 2020 Budget 2019 2021 Budget
Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budgetforslag

1 Kontingentindtægter 402.804 350.000 349.316 350.000

2 Anden deltagerbetaling 10.188 18.000 21.904 15.000

Tilskud fra Københavns Kommune

3 � Medlemstilskud 81.257 90.000 102.738 70.000

4 � Lokaletilskud 203.484 220.000 219.108 215.000

5 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 0 2.000 2.014 5.000

Indtægter i alt 697.733 680.000 695.080 655.000

Udgifter
6 Kontorholdsudgifter 1.907 2.000 1.908 2.000
7 Lokaleudgifter 411.149 480.000 357.252 466.000

Administrationsudgifter i alt 413.056 482.000 359.160 468.000

8 Reklameudgifter 22.570 12.000 11.044 12.000
9 Aktivitetsomkostninger 187.014 275.000 253.151 275.000

Aktivitetsudgifter i alt 209.584 287.000 264.195 287.000

Udgifter i alt 622.640 769.000 623.355 755.000

Årets resultat 75.093 -89.000 71.725 -100.000

Resultatopgørelse
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Note Aktiver pr. 31/12 2020 pr. 31/12 2019

10 Likvide beholdninger 564.618 489.525

Aktiver i alt 564.618 489.525

Passiver
Egenkapital

11 Egenkapital primo (1. jan. 2020) 489.525 417.800
Årets resultat 75.093 71.725

Egenkapital ultimo (31. dec. 2020) 564.618 489.525

Passiver i alt 564.618 489.525

Balance pr. 31/12 2019

Side 11 af 12



2020 
Regnskab

2020 
Budget

2019 
Regnskab 2021 Budget

1 Kontingentindtægter
Medlemmer 0-24 år 335.139 270.000 267.351 270.000
Medlemmer 25 år og derover 67.665 80.000 81.965 80.000
I alt 402.804 350.000 349.316 350.000

2 Anden deltagerbetaling
Graduering (Medlemmer 0-24 år) 10.188 18.000 18.400 15.000
Japan Besøg 0 0 3.504
I alt 10.188 18.000 21.904 15.000

3 Medlemstilskud
Ordinært tilskud for året 47.477 70.000 71.064 50.000
Ekstra medlemstilskud for året 19.280 0 9.435 0
Dansk Karate forbund 14.500 20.000 22.239 20.000
I alt 81.257 90.000 102.738 70.000

4 Lokaletilskud
Lokaletilskud, 65% 217.924 220.000 219.108 215.000
Regulering tilskud 19 -14.440 0 0
I alt 203.484 220.000 219.108 215.000

5 Øvrige tilskud, indtægter og gaver
Salgsindtægter 0 2.000 2.014 5.000
Sponsorater 0 0 0 0
I alt 0 2.000 2.014 5.000

6 Kontorholdsudgifter
Internet 1.907 2.000 1.908 2.000
I alt 1.907 2.000 1.908 2.000

7 Lokaleudgifter
Husleje 383.571 465.000 342.569 451.000
Vand, varme og el 27.578 14.000 13.828 14.000
Rengøringsmidler 0 1.000 855 1.000
I alt 411.149 480.000 357.252 466.000

8 Reklameudgifter
Webside 22.570 12.000 11.044 12.000
I alt 22.570 12.000 11.044 12.000

9 Aktivitetsomkostninger
Arrangementer 44.190 120.000 115.033 120.000
Stævner 9.066 5.000 2.066 5.000
Diverse 88.253 150.000 136.053 150.000
Merchendise 32.668 0 0 0
Japan Besøg 12.836 0 0 0
I alt 187.014 275.000 253.151 275.000

10 Likvide beholdninger
Bank 564.618 489.525
I alt 564.618 489.525

11 Egenkapital primo (1. jan. 2019) 489.525 417.800

Noter
Indtægter
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