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Oplysninger om klubben 
 
Klubben 
Boldklubben 1903 
Lyngbyvej 270 
2900 Hellerup 
CVR-nr: 17 89 37 50 
Hjemstedskommune: Gentofte 
Telefon: 39 65 19 03 
Telefax: 39 65 32 23 
Internet: www.b1903.dk 
E-mail: b1903@b1903.dk 
 
Bestyrelse 
Benny Olsen, formand 
Ulrik Marschall, næstformand 
Frederik Falch, kasserer 
René Randall Kristensen 
Lennart Deramat 
Louise Bøje 
Lars Hallgren 
Martin Leifelt 
 
Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
Pengeinstitut 
Nordea 
 
Godkendt på klubbens generalforsamling, den  
 
Dirigent 
 
_________________________________________ 
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Ledelsespåtegning 
 
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2021 for Boldklubben 1903. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
2021. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Gentofte, den 9. februar 2022 
 
Bestyrelse 
 
 
Benny Olsen   Ulrik Marschall  Frederik Falch 
formand   næstformand  kasserer 
 
 
René Randall Kristensen  Lennart Deramat  Louise Bøje 
 
 
Lars Hallgren   Martin Leifelt 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til medlemmerne i Boldklubben 1903 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Boldklubben 1903 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
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 klubben i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark,ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse krav og IESBA Code.  Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Klubben har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. 
Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisionen. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 virksomhedens evne til at 
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at 
udarbejde årsregnskabet pågrundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere virksomheden, 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  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
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 brugerne 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, 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 klubbens 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 klubbens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 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 klubben 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 bl.a. 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
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. 
 
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 regnskabsberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
København, den 9. februar 2022 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Christian Dalmose Pedersen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne24730 
 
 
 
 
  



 Boldklubben 1903    
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                 

8 

Ledelsesberetning 
 
Hovedaktivitet 
Klubben har til formål at udbrede kendskabet til – og opøve færdigheder i boldspil på både elite- 
og motionsplan. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Resultatet af klubbens aktiviteter i 2021 er et overskud på 418 t.kr. mod et overskud på 16 t.kr. i 
2020. 
 
Egenkapitalen andrager 1.071 t.kr. pr. 31. december 2021. 
 
Klubben har 941 aktive medlemmer og i alt 1.147 medlemmer pr. 7. januar 2022, der fordeler sig 
således:  

2021 
Ungdomsmedlemmer, U5 – U19      657 
Seniormedlemmer under 25 år                             101 
Seniormedlemmer over 25 år      183 
Passive medlemmer       206 
                                           1.147 

 
Klubben har modtaget COVID-19 tilskud fra DGI på 92.667 kr. Derudover er der modtaget 
lønkompensation i 2021, hvor størstedelen var indregnet i 2020. Der er i 2021 indregnet en rest på 
ca. 9 t.kr.  
 
Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster. 
 
Usædvanlige forhold 
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 
årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når klubben som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, 
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 
som beskrevet for hver enkelt regnskabsposter nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der forekommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med de indtjenes, mens omkostningen indregnes 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Resultatopgørelsen 
Kontingent 
Betaling af klubbens medlemskaber indregnes når de er sandsynligt, at betalingen finder sted. I 
praksis indtægtsføres først når betalingen har fundet sted. 
 
Tilskud 
Klubbens indtægter omfatter donationer, tilskud fra fonde og virksomheder samt medlemstilskud 
fra kommunen. Indtægterne indregnes når det er sandsynligt at indtægten kan måles pålideligt og 
det er sandsynligt, at betalingen finder sted. 
 
Sponsorindtægter 
Sponsorindtægterne indregnes i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. Beløb, der 
er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes som forpligtelse i balancen. 
 
Øvrige indtægter 
Klubbens øvrige indtægter omfatter kompensation for udvikling af tidligere spillere i klubben 
(solidarity contribution), som indregnes, når klubben har modtaget opgørelse fra Dansk Boldspils 
Union. Samtidig omfatter klubbens øvrige indtægter diverse tilskud, som ikke er en normal del af 
klubbens drift, som indregnes, når det er sandsynligt at indtægten kan måles pålideligt, og det er 
sandsynligt, at betalingen finder sted.  
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Lønninger 
Regnskabsposten omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til klubbens 
personale.  
 
Omkostninger 
Omkostningerne omfatter udgifter vedrørende ejendommen, holdudgifter samt administrations- 
omkostninger. 
 
Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger vedrørende likvide beholdninger. 
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger består af bankindeståender. 
 
Balancen 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles til 
dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Årets kursregulering føres over egenkapitalen. 
 
Egenkapital 
Egenkapital består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere år. 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2021 Realiseret Budget Realiseret Budget
2021 2021 2020 2022

Note kr. kr. kr. Kr.

Kontingenter 1 1.839.232 1.733.000 1.616.030 1.901.750
Løve Cup 0 50.000 0 100.000
Tilskud 2 240.462 225.000 245.952 260.000
Salgsindtægter 63.018 35.000 5.613 35.000
Sponsorindtægter 3 215.500 152.000 55.172 252.000
Øvrige indtægter 4 211.325 48.000 88.230 10.500
Indtægter og tilskud i alt 2.569.537 2.243.000 2.010.997 2.559.250

Lønninger 5 -971.231 -910.500 -1.132.286 -1.240.500
Løve Cup udgifter 0 -15.000 -6.940 -45.000
Udgifter vedr. ejendom 6 -41.928 -73.000 -62.193 -73.000
Bestyrelse og udvalg -20.444 -29.000 -21.057 -29.000
Administration 7 -246.069 -233.750 -216.174 -277.250
Sponsorudgifter 8 -58.599 -71.500 -36.940 -71.000
Omkostninger i alt -1.338.271 -1.332.750 -1.475.590 -1.735.750

Resultat før bidrag til fodboldafdelingen 1.231.266 910.250 535.407 823.500

U5-U9 -26.454 -32.000 -5.250 -80.600
U10 -18.500 -13.000 -9.926 -22.720
U11 -18.900 -15.000 -10.602 -15.000
U12 -15.569 -27.500 -29.953 -27.500
U13 -24.684 -44.000 -24.769 -44.000
U14 -28.203 -44.000 -24.249 -44.000
U15 -35.832 -44.000 -45.755 -44.000
U16/U17 -46.282 -44.000 -46.181 -44.000
U19 -37.010 -44.000 -40.854 -44.000
Future udgifter -39.318 -60.000 -38.445 -35.000
Målmandstræning -25.500 -32.500 -24.256 -40.000
Sportslige konsulentydelser -289.375 -315.000 -68.125 -37.500
Øvrig ungdom 0 0 -15.723 0
Ungdomsafdelingen -605.627 -715.000 -384.088 -478.320

1. senior -149.632 -123.000 -98.969 -165.000
2. senior -45.136 -47.500 -34.035 -43.000
Øvrige seniorer -5.000 0 0 -6.000
Seniorafdelingen -199.768 -170.500 -133.004 -214.000

Fodboldafdelingen i alt -805.395 -885.500 -517.092 -692.320

Resultat før finansielle poster 425.871 24.750 18.315 131.180

Finansielle poster, netto -7.681 0 -2.602 0

Årets resultat 418.190 24.750 15.713 131.180
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Balance pr. 31.12.2021
2021 2020

Note kr. kr.

Andre tilgodehavender 9 25.691 0
Tilgodehavender 25.691 0

Aktier i Parken Sport og Entertainment A/S 31.200 28.400
Værdipapirer 31.200 28.400

Likvide beholdninger 1.450.298 1.270.734

Omsætningsaktiver 1.507.189 1.099.134

Aktiver 1.507.189 1.099.134

Egenkapital pr. 1. januar 636.835 632.722
Op/nedskrivning af værdipapirer 2.800 -11.600
Årets resultat 418.190 15.713
Egenkapital 1.057.825 636.835

Skyldige indefrosne feriemidler 10 150.513 149.609
Langfristede gældsforpligtelser 150.513 149.609

Skyldig moms 22.069 11.643
Modtagne forudbetalinger (Future) 12.000 52.873
Anden gæld 11 264.782 248.174
Kortfristede gældsforpligtelser 298.851 312.690

Gældsforpligtelser 449.364 462.299

Passiver 1.507.189 1.099.134
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Noter Realiseret Budget Realiseret Budget
2021 2021 2020 2022

Kr Kr. Kr Kr.

1. Kontingenter
Medlemmer under 25 år 1.324.419 1.225.000 1.168.844 1.423.750
Medlemmer over 25 år 337.350 325.000 293.513 335.000
Passive medlemmer 37.000 28.000 27.500 28.000
Gebyrer 65.250 35.000 51.750 40.000
Future indtægter 75.213 120.000 74.423 75.000

1.839.232 1.733.000 1.616.030 1.901.750

2. Tilskud
Medlemstilskud Gentofte Kommune 240.462 225.000 224.196 260.000
Eksterne fonde og puljer 0 0 21.756 0

240.462 225.000 245.952 260.000

3. Sponsorindtægter
Erhvervsklub 99.500 52.000 8.500 112.000
Diverse sponsorer 116.000 100.000 46.672 140.000

215.500 152.000 55.172 252.000

4. Øvrige indtægter
Lønkompensation 8.616 0 85.820 0
FC Ausburg: International transfer 48.914 0 0 0
DIF og DGI Corona hjælpepulje 92.667 0 0 0
Deltagergebyr træningslejr 44.565 45.000 0 7.500
DBU: træningskompensation 10.063 0 0 0
Lejeindtægter og andre indtægter 6.500 3.000 2.410 3.000

211.325 48.000 88.230 10.500
Der er modtaget henholdvis 9 t.kr. i rest vedrørende lønkompensation og 93 t.kr. i kompensation fra DIF og DGI.

5. Lønninger
Lønninger, feriepenge m.m. 923.717 838.000 1.081.679 1.138.000
ATP og AER 8.804 15.000 11.581 15.000
Regulering af feriepengeforpligtelse 12.585 0 5.103 30.000
Multimedieskat -3.000 5.000 -4.833 5.000
Dataløn gebyr 6.679 9.000 4.852 9.000
Kursus 0 6.500 4.797 6.500
Øvrige personaleomkostninger 8.462 15.000 12.195 15.000
Barsel og FIB 13.984 22.000 16.912 22.000

971.231 910.500 1.132.286 1.240.500
Gennemsnitligt antal medarbejdere 3 3

6. Udgifter vedr. ejendom
Forsikringer 18.923 25.000 18.530 25.000
Indkøb af inventar 13.817 10.000 35.454 10.000
Vedligeholdelse af køkkenudstyr 9.188 18.000 8.209 18.000
Reparationer 0 0 0 0
Øvrige udgifter 0 20.000 0 20.000

41.928 73.000 62.193 73.000
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Noter Realiseret Budget Realiseret Budget
2021 2021 2020 2022

kr. Kr. kr. Kr.

7. Administration
Gebyrer - bank og administration 4.531 4.000 4.323 4.000
Transaktionsgebyr - kontingenter 22.787 20.000 19.653 20.000
Forsikringer 969 1.000 968 1.000
Revisor 55.750 25.000 19.375 40.000
Kontorartikler 5.814 18.000 10.732 15.000
Telefon og it 25.098 40.000 32.526 40.000
Mødeudgifter 5.897 5.000 4.513 5.000
Diverse småindkøb 18.890 500 7.785 15.000
Abonnement it-system 2.190 3.000 1.731 3.000
Konsulentydelser -administrative 75.336 93.750 72.937 99.750
Splitmomsregulering mv. 9.717 22.500 40.668 22.500
Salgsfremmende arrangementer 19.090 1.000 963 12.000

246.069 233.750 216.174 277.250
8. Sponsorudgifter
Erhvervsklub 43.889 46.500 32.350 50.000
Diverse sponsorer 14.710 25.000 4.590 21.000

58.599 71.500 36.940 71.000

9. Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger 3.450 0
Tilgodehavende kontingent 22.241 0

25.691 0

10. Skyldige indefrosne feriemidler
Klubben har d. 6. januar 2022 indbetalt 149.207 kr. til Feriefonden.

11. Anden gæld
Feriepengeforpligtelse 67.582 55.901
Revision 37.000 15.000
Lønkompensation 56.384 65.000
Andre skyldige udgifter 15.198 2.659
A-skatter og bidrag 86.623 107.619
ATP 1.995 1.995

264.782 248.174


