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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 
2020 for Boldklubben Fremad Amager.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i 
Københavns Kommune, samt Københavns Kommune Forretningscirkulære Ydelse Af Tilskud, bilag 1.
 
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 - 31. 
december 2020.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København S, den 10. maj 2021

Bestyrelse

Erik Truelsen, Formand Leon Bløndal, Sekretær Michael Flindt, Seniorformand

Poul Bisgaard, Pige/kvindeformand Kenneth Machon, Børneformand Miroslav Ostojic 

Camilla  Kleis
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Til kapitalejerne i Boldklubben Fremad Amager
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Boldklubben Fremad Amager for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune, samt Københavns 
Kommune Forretningscirkulære Ydelse Af Tilskud, bilag 1.
 
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 - 31. 
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i 
Københavns Kommune, samt Københavns Kommune Forretningscirkulære Ydelse Af Tilskud, bilag 1.
 
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns 
Kommune, samt Revisionsinstruks for godkendte frivillige folkeoplysendeforeninger, der modtager 500.000 kr. og 
derover i tilskud, fra Københavns Kommune. 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 vedrørende revisionen
Foreningen har i overensstemmelse med Københavns Kommune Forretningscirkulære Ydelse Af Tilskud, bilag 1, 
medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det fremgår af 
resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune, samt Københavns 
Kommune Forretningscirkulære Ydelse Af Tilskud, bilag 1. 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. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 
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 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.
 
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 
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med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig 
revisionsskik, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune, samt Revisionsinstruks for 
godkendte frivillige folkeoplysendeforeninger, der modtager 500.000 kr. og derover i tilskud, fra Københavns 
Kommune, 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.
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik, Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i 
Københavns Kommune, samt Revisionsinstruks for godkendte frivillige folkeoplysendeforeninger, der modtager 
500.000 kr. og derover i tilskud, fra Københavns Kommune, 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 selskabets 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 usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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 selskabet ikke længere kan 
fortsætte driften.

 
* 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.
 
Udtalelse om ledelsesberetningen
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 væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.
 
Udtalelese om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Foreningens ledelse er ansvarlige for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der 
er omfattet af årsregnskabet.
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores 
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom. 
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Kastrup, den 10. maj 2021

Revisionsfirmaet Gutfelt A/S
CVR-nr. 13254192

Salina Sørensen
Statsautoriseret revisor
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Præsentation af virksomheden
Foreningens formål er at drive klub med boldspil, samt at medvirke til andre sportslige og sociale fritidsaktiviteter. 
 
Foreningen er for børn, unge og voksne. 
 
Målgruppen der modtages tilskud til er børn og unge under 25 år. Herudover modtages der ligeledes tilskud til 
lokaler. 
 
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.
 
Udviklingen i foreningnens aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 
358.589, og foreningens balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 4.973.959, og en egenkapital 
på kr. 4.085.595.
 
Foreningens resultat er kr. 342.646 bedre end budgettet, hvilket anses for tilfredsstillende. 
 
Indtægterne (ekskl. egenbetaling på kr. 57.010) overstiger budgettet med kr. 151.411. Herudover er der indregnet 
en regulering af tidligere års FOS-tilskud på kr. 78.078. 
 
Omkostningerne (ekskl. egenbetaling på kr. 57.010) er lavere end  budgettet med kr. 291.651, hvilket primært 
stammer fra lavere ungdomsudgifter (kr. 124.813) grundet Covid-19 og lavere omkostninger til klubhuset (kr. 
249.324) grundet tilskud fra Klubhus Puljen. 
 
Personaleforhold
Der har i årets løb været ansat 3 medarbejdere:
 
Kim Michael Møller Petersen, rengøring og tøjvask. 
Richard Scott Martin, kordinator for de helt unge U5-U12. 
 
Mohammed Abdalas er ansat pr. 1. marts 2020, ansættelsen er baseret på en projektansættelse i samarbejde med 
Københavns Kommune vedr. sociale partnerskaber. Der modtages bevilling fra Københavns Kommune til denne 
stilling. 
 
Ingen af de ansatte er beskæftiget fuld tid i foreningen.
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Foreningens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
 
 

2020 2019 2018 2017 2016

Resultat      
Årets resultat 358.589 76.852 141.671 64.312 517.536

     
Aktiver og gældsforpligtelser      
Aktiver i alt 4.973.959 4.302.310 4.244.308 4.068.195 4.097.373
Forpligtelser i alt 888.364 575.304 594.154 559.712 653.202

     
Egenkapital      
Egenkapital i alt 4.085.595 3.727.006 3.650.154 3.508.483 3.444.171
Egenkapital i % af aktiver 83 87 86 86 84

     
Øvrige nøgletal      
Overskudsgrad (%) 19 4 7 3 20
Likviditetsgrad 3 5 6 8 7
Gns. antal fuldtidsmedarbejdere 2 0 0 0 0

     
 

 
 
Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".
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Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Boldklubben Fremad Amager for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og 
forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og 
urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.
 
Indregningsmetoder og målegrundlag
 
Generelt vedrørende indregning og måling
Indregning om måling af resultatopgørelsens poster samt aktiver og passiver er opgjort efter skattemæssige 
principper.
 
Resultatopgørelsen
 
Indtægter
Indtægter ved salg af sponsorater mv. indregnes i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, 
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
 
Indtægter vedr. kontingenter indregnes som omsætning i takt med betaling.
 
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration, IT, lokaler, sportslige aktiviteter m.v.
 
Trænerudgifter og personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring og 
godtgørelser.
 
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Der afskrives ikke på klubhus og øvrige bygninger. 
 
Af- og nedskrivninger på øvrige materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes 
brugstid i foreningen. Aktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af af 
brugstider og og restværdier:

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år
Afskrivninger indgår i posten "Øvrige udgifter"

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Balancen
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til 
kostpriser med fradrag for afsrkivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. 
 
Der afskrives ikke på klubhus og øvrige bygninger. Baggrunden herfor er, at ved lejemålets ophør er ejeren af 
grunden, hvorpå bygningerne er opført, berettiget til at overtage bygningen mod betaling af dennes værdi pr. 
overtagelsesdagen. Ønsker ejeren ikke at overtage bygningen, er Boldklubben Fremad Amager berettiget til at 
sælge bygningen til en af udlejer anerkendt køber. Grundet kvadratmeterpriserne i området, anses den indregnede 
værdi for værende restværdi.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
 
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
 
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende regnskabsår.
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Note

Realiseret
2020  

kr. 

Budget
2020 

(ej revideret)
kr. 

Realiseret
2019  

kr. 

Indtægter 1.930.264 1.721.843 2.313.867

Omkostninger, holdene senior 2 -77.512 -73.950 -86.101
Omkostninger, holdene ungdom 3 -28.237 -153.050 -156.228
Egenbetaling -57.010 0 -233.870
Trænerudgifter -473.221 -430.000 -537.792
Klubhuset 4 -379.676 -528.500 -574.393
Lønninger 5 -91.376 -139.400 -77.069
Sportsrekvisitter -86.835 -70.000 -207.107
Øvrige udgifter 6 -370.892 -304.000 -358.254
Omkostninger i alt -1.564.759 -1.698.900 -2.230.814

Resultat før finansielle poster 365.505 22.943 83.053

Finansielle omkostninger 7 -6.916 -7.000 -6.201

Årets resultat 358.589 15.943 76.852

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 358.589 15.943 76.852
358.589 15.943 76.852
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Anlægsaktiver

Klubhus 8 2.677.943 2.677.943
Klubhus ombygning 330.462 330.463
Pavillon, netto inkl. tilgang 90.200 90.200
Inventar 20.640 41.632
Materielle anlægsaktiver 3.119.245 3.140.238

Anlægsaktiver 3.119.245 3.140.238

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 102.498 235.853
Andre tilgodehavender 411.074 400
Tilgodehavender 513.572 236.253

Kassebeholdning 2.054 2.855
Nykredit Bank, konto 5471 2011001 406.931 111.922
Nykredit Bank, konto 5471 1824955 111.162 82.778
Nykredit Bank, konto 5471 7036878 38.588 38.588
Nykredit Bank, konto 5471 1662726 13.369 14.369
Nordea, konto 8966 631253 230.487 231.502
Danske Bank, konto 9054065 538.551 443.805
Likvider i alt 1.341.142 925.819

Omsætningsaktiver 1.854.714 1.162.072

Aktiver 4.973.959 4.302.310
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Egenkapital

Saldo primo 3.727.006 3.650.154
Årets resultat 358.589 76.852

Egenkapital 4.085.595 3.727.006

Gældsforpligtelser

Nykredit (opr. 731.000) 190.770 232.441
Nykredit (opr. 334.000) 87.165 106.204
Langfristede gældsforpligtelser 277.935 338.645

Leverandører af varer og tjenesteydelser 482.953 155.819
Depositum restaurant 15.000 15.000
Skyldig moms 27.764 29.954
Skyldig løn 0 9.048
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge 58.835 14.838
Periodeafgrænsningsposter 25.877 12.000
Kortfristede gældsforpligtelser 610.429 236.659

Gældsforpligtelser 888.364 575.304

Passiver 4.973.959 4.302.310

Pantsætninger 9
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1. Indtægter
2020 2019

Kontingent - aktive 1.139.561 1.274.001
Kontingenter, passive 32.470 32.170
FOS 0 614.804
FOS, medlemstilskud 237.552 0
FOS, Lokaletilskud 223.291 0
FOS, regulering tidl. år 78.078 33.078
Sponsorer 61.909 74.578
Øvrige indtægter 99.741 12.991
Egenbetaling 57.010 233.870
Gaver, legater m.v. u/moms 652 0

1.930.264 2.275.492

2. Omkostninger, holdene senior
Dommere senior -57.875 -42.297
Tilmelding senior -4.932 -23.304
Bøder senior -12.280 -9.800
U 21 u/m 0 2.500
2. holdet -1.625 -13.200

0 0
-77.512 -86.101

3. Omkostninger, holdene ungdom
2020 2019

Dommere ungdom -15.763 -40.283
Tilmelding ungdom -2.576 -41.091
Bøder ungdom -4.500 -17.110
U 19 0 -18.096
U 15 -3.200 -2.000
U 14 0 -9.150
U 13 0 -6.250
U 12 0 -12.750
U 11 0 -2.098
U 10 -500 -3.200
U 9 -1.198 -1.800
U 8 u/m 0 -2.400
U 6 u/m -500 0

-28.237 -156.228
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4. Klubhuset
2020 2019

Forpagtning 36.000 36.000
Forpagter, slidtage 5.500 14.000
Rengøring -76.725 -100.100
Rengøringsartikler -12.690 -9.972
KI grundleje -69.463 -71.887
Kompensation til KI Grundleje 13.753 0
Elektricitet -42.403 -49.631
Varme -67.250 -99.877
Vand -35.479 -37.702
Renovation, affaldsgebyr mv. -14.686 -16.371
Forsikringer -84.853 -43.806
Reparation og vedligeholdelse -395.174 -117.030
Tilskud fra Klubhus Puljen 397.321 0
Anskaffelser -16.199 -23.805
Falck -1.018 -970
Alarm, tilkald -14.056 -12.624
Alarm, abonnement -2.254 -2.243

-379.676 -536.018

5. Lønninger
2020 2019

AM-grundlag -337.823 -170.148
Egen andel løn vedr. rengøring 76.725 100.100
ATP-bidrag -6.627 -2.556
Barselsfond, samlet betaling -5.216 -1.513
Dataløngebyrer -3.924 -2.952
Tilskud, sociale partnerskaber 186.123 0
AER AES -634 0

-91.376 -77.069
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6. Øvrige udgifter
2020 2019

Telefon, fax, ISDN mv. -13.162 -13.174
Kontorartikler -705 -419
Gebyrer -19.904 -19.710
EDB-udgifter -17.098 -20.414
Gaver og præmier -1.769 -2.597
Fortæring -13.585 -16.105
Repræsentation -1.399 -1.600
Revision -78.168 -68.968
Småanskaffelser og materialer 0 0
Faglitteratur 0 -500
DBU Kurser -24.314 -17.350
Tøjvask udgifter -2.830 -20.077
Ej fradrabsberr. moms -167.032 -153.558
Diverse -5.626 -775
Afskrivninger, inventar -20.993 -23.007
Annoncer og reklame -4.307 0

-370.892 -358.254

7. Finansielle omkostninger
Renteudgifter, bank -2.900 -1.599
Renteudgifter, realkreditlån -4.016 -4.602

-6.916 -6.201

8. Klubhus
Ejendommen matr.nr. 1100 Sundbyvester er pr. 1. oktober 2012 vurderet til kr. 3.900.000 ved offentlig vurdering.

9. Pantsætninger
Der er tinglyst ejerpantebrev i klubhuset på kr. 1.600.000, der ligger til sikkerhed for Nykredit.
Der er tinglyst realkreditpantebreve på i alt kr. 1.065.000 vedrørende den langfristede gæld til Nykredit.

Den samlede bogførte værdi for Klubhus, inkl. ombygning og pavillion er kr. 3.098.606.


