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Fondsoplysninger

Fonden

Fonden Team Copenhagen

Nyropsgade 1, 3. sal

1602 København V

CVR-nr.: 27 66 44 74

Hjemstedskommune: København

Telefon: 33 66 39 82

Internet: www.teamcopenhagen.dk

E-mail: info@teamcopenhagen.dk

Bestyrelse

Carl Christian Ebbesen, formand

Ikram Sarwar, næstformand (erstatter Andreas Pourkamali, mens han er på orlov)

Jesper Dünweber Darre

Christian Gangsted-Rasmussen

Klaus Mygind

Nels Petersen

Berit Puggaard

Fritz Schur

Knud Skadborg

Direktion

Leif Chr. Mikkelsen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2014 for Fonden Team Copenhagen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

København, den 3. marts 2015

Direktion

Leif Chr. Mikkelsen
administrerende direktør

Bestyrelse

Carl Christian Ebbesen Ikram Sarwar Jesper Dünweber Darre
formand næstformand

Christian Gangsted-Rasmussen Klaus Mygind Nels Petersen

Berit Puggaard Fritz Schur Knud Skadborg
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden Team Copenhagen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfat-

ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. 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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der

er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fon-

dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om

ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-

læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet.

København, den 3. marts 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Wellejus Ole Ørnstrup
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Fondens formål

Team Copenhagen er en selvejende fond under Københavns Kommune, som har til formål at udvikle de rette

vilkår, der kan gøre København til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal blandt andet ske

igennem et langsigtet samarbejde mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune.

Med etableringen af Team Copenhagen ønsker Københavns Kommune at anerkende et medansvar for at for-

bedre eliteidrættens vilkår i Danmarks hovedstad.

Fondens aktiviteter

Team Copenhagen arbejder med at styrke den københavnske eliteidræt gennem en række forskellige aktivite-

ter. Hvert år uddeler fonden økonomisk støtte til en stor række eliteprojekter, hvoraf talentprojekter efterhån-

den udgør omtrent 80% af den samlede projektportefølje.

Herudover forestår fonden flere specialudviklede uddannelsesforløb, hvor især den store organisations- og le-

deruddannelse har bidraget til et stort kvalitetsløft i mange københavnske klubber. Dette tilbud udbydes fortsat

til nytilkomne eliteaktiviteter. Og da udviklingen af tidssvarende elitekultur og -miljø er dynamisk, vil alle vo-

res større uddannelsesaktiviteter være genstand for løbende revision. Fonden fungerer også løbende som kon-

sulent på en række forskellige udviklingsprojekter i klubberne.

I 2014 har der forsøgsvist været opereret med ekstraordinære aktiviteter, som der ikke umiddelbart er grundlag

for at videreføre, da en 4-årig bevilling på 0,5 mio.kr. bortfaldt ved nytår.

Endelig leverer fonden en stor indsats med hensyn til at kommunikere om den københavnske eliteidræts mange

præstationer og kvaliteter. Dette foregår primært gennem magasinet CPH sport, der udkommer fire gange om

året, fondens tre websites samt aktiviteter på sociale medier. Samlet set en indsats, der er med til at give ind-

tryk af København som en by med et stærkt idrætsliv.

Siden opstarten af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i 2010 har der løbende været meget fokus på videre-

udviklingen af akademiets indhold. Fonden betragter etableringen af akademiet som en meget stor landvinding

i bestræbelserne på at skabe optimale vilkår for, at de københavnske talenter kan udvikle sig på en social og

samfundsmæssig forsvarlig måde. Tilbuddet udbydes nu i samarbejde med Gefion Gymnasium, Niels Brock

og Københavns Tekniske Skole - og fra august 2015 Efterslægten HF. Herudover samarbejder akademiet med

Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock EUD og CphBusiness.
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Ledelsesberetning

Økonomisk udvikling

Fonden har siden sin etablering i 2004 hvert år modtaget et fast kommunalt tilskud. Det første år var tilskuddet

på 5 mio.kr., og det har fonden, når man tillægger en pristalsmæssig fremskrivning, modtaget hvert år frem til

udgangen af 2010. Med virkning fra januar 2011 modtog fonden en 4-årig forøgelse af den gældende bevilling

på 0,5 mio.kr. Denne udløb ved udgangen af 2014. Fra 2012 har borgerrepræsentationen øget den årlige bevil-

ling med 0,5 mio.kr. Disse penge var øremærket til en opmanding til drift og udvikling af Team Copenhagen

Eliteidrætsakademi. Denne bevilling udløber, såfremt det ikke lykkes at få den forlænget, til nytår.

Herudover har fonden søgt at generere midler gennem sponsorater, fondsmidler, samt indtægter fra netværks-

aktiviteter (TALENT-DK: Partnerafgifter, workshop og seminardeltagelse). Især sponsorindtægterne har de

seneste mange år været stærkt under pres som en konsekvens af den økonomiske krise.

Begivenheder efter balancedagen

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 B med

de tilpasninger der følger af fondes særlige karakter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi

kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Offentligt bevilgede tilskud indregnes på baggrund af kommunalt godkendte bevillinger. Sponsorindtægter og

omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til konsulentassistance, it-udvikling og kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat

Fonden Team Copenhagen er ikke skattepligtig af årets resultat.

Udloddet til eliteidræt

Bestyrelsen foretager uddelinger. Uddelinger er en resultatdisponering, der medtages i årsregnskabet i det år,

hvor uddelinger er besluttet.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Resultatopgørelse for 2014

2014 2013
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Kommercielle indtægter mv. 766.318 716.830

Offentligt tilskud 7.535.868 7.590.216___________ ___________

Indtægter 8.302.186 8.307.046___________ ___________

Personaleomkostninger 3.005.669 3.005.769

Andre eksterne omkostninger 1 1.309.040 1.198.477

Arrangementer 338.268 222.895___________ ___________

Omkostninger 4.652.977 4.427.141___________ ___________

Resultat før finansielle poster 3.649.209 3.879.905

Finansielle indtægter 2 49.532 45.466___________ ___________

Resultat før skat 3.698.741 3.925.371

Skat af årets resultat 3 0 0___________ ___________

Årets resultat 3.698.741 3.925.371___________ ______________________ ___________

Resultatdisponering

Udloddet til eliteidræt:

Direkte støtte 4 3.265.000 3.150.000

Øvrig støtte 28.864 0

Træner- og sportschefspulje 15.764 42.391

Klubuddannelse 632.505 208.555___________ ___________

3.942.133 3.400.946

Overført fra tidligere år (243.392) 524.425___________ ___________

3.698.741 3.925.371___________ ___________



Fonden Team Copenhagen 9

Balance pr. 31.12.2014

2014 2013
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Tilgodehavende kommercielle indtægter 27.825 122.000

Tilgodehavende moms 111.844 99.937

Forudbetalte omkostninger 2.599 0

Likvide beholdninger 4.061.312 5.482.612___________ ___________

Omsætningsaktiver 4.203.580 5.704.549___________ ___________

Aktiver 4.203.580 5.704.549___________ ______________________ ___________

Grundkapital 300.000 300.000

Overført resultat 3.353.874 3.597.266___________ ___________

Egenkapital 5 3.653.874 3.897.266___________ ___________

Feriepengeforpligtelse 351.202 333.865

Skyldig uddeling 0 1.145.000

Skyldige omkostninger 198.504 328.418___________ ___________

Gældsforpligtelser 549.706 1.807.283___________ ___________

Passiver 4.203.580 5.704.549___________ ______________________ ___________
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Noter

2014 2013
kr. kr.___________ ___________

1. Andre eksterne omkostninger

Husleje 200.000 200.000

Tryksager 486.715 455.110

Kontorartikler 55.104 43.268

Hardware 9.105 25.621

It-udvikling mv. 83.569 69.884

Konsulentassistance - it 12.446 17.413

Internetabonnement 49.489 58.117

Telefon 4.629 3.641

Aviser 4.195 3.995

Markedsføring 15.375 9.553

Revision og regnskabsmæssig assistance 69.200 73.500

Personaleomkostninger 6.777 11.283

Kursusomkostninger, netto 17.754 51.178

Mødeomkostninger 8.539 4.435

Rejseomkostninger 30.630 27.454

Konsulentassistance - business 77.160 58.091

Konsulentydelser, TALENT-DK 88.125 0

Honorar 47.889 54.000

Øvrige omkostninger 42.339 31.934___________ ___________

1.309.040 1.198.477___________ ___________

2. Finansielle indtægter

Renter af bankindestående 49.532 45.466___________ ___________

3. Skat af årets resultat

Fonden Team Copenhagen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, men er ikke pligtig til at indgi-

ve selvangivelse, da indtægterne går til opfyldelse af fondens formål.
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Noter

2014
kr.___________

4. Direkte støtte

København Trampolinklub 150.000

TRI Team Copenhagen 175.000

Fægteklubben Trekanten 130.000

DSR og KVIK 150.000

Sportsdanserforeningen KAF 150.000

Dansk Mountainbike Klub 150.000

Københavns BMX Klub 70.000

Arbejdernes Tennis Klub 80.000

Stevnsgade Basketball 120.000

B93 125.000

Copenhagen Beachvolley 120.000

Ajax Håndbold 150.000

Skøjteklub København 140.000

Nørrebro Taekwondo Klub 150.000

ABC Cykling 125.000

Brønshøj Bordtennisklub 60.000

Danske Studenters Roklub 90.000

Copenhagen FC 95.000

KIF 100.000

Københavns Badminton Klub 125.000

Københavns Bordtennis Klub 150.000

Københavns Skiklub 80.000

Hovedstadens Svømmeklub 120.000

Sparta Atletik & Motion 200.000

BK Ryparken 120.000

Judo Copenhagen 70.000

Amager Judoskole 70.000___________

3.265.000___________
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Noter

Overført
Grundkapital resultat I alt

kr. kr. kr.___________ ___________ ___________

5. Egenkapital

Egenkapital 01.01.2014 300.000 3.597.266 3.897.266

Årets resultat før uddelinger 0 3.698.741 3.698.741

Uddelt til eliteidræt 0 (3.942.133) (3.942.133)___________ __________ ___________

Egenkapital 31.12.2014 300.000 3.353.874 3.653.874___________ ___________ ___________
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