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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Fonden Team Copen-

hagen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede-

gørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 7. marts 2011

Direktion

Leif Chr. Mikkelsen
administrerende direktør

Bestyrelse

Pia Allerslev Taner Yilmaz Michael Andersen
formand næstformand

Marialise Rømer Christian Have Christian Gangsted-Rasmussen

Fritz Schur Lene Andersson Jesper Dünweber Darre
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Fonden Team Copenhagen
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende

ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet

og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for

at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformatio-

nen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn-

skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har

udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til eti-

ske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og le-

delsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og

ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved ri-

sikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørel-

se, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om

den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige

samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

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 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse

med årsregnskabsloven.

København, den 7. marts 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Preben J. Sørensen 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. Fonden fungerer også lø-

bende som konsulent på en masse forskellige udviklingsprojekter i klubberne.

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

præstationer og kvaliteter. En indsats, der også er med til at give indtryk af København som en dynamisk by

med en stærk idrætsprofil.

I 2010 var der meget fokus på at få opstarten og videreudviklingen af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi til

at fungere optimalt. Fonden betragter etableringen af akademiet som en meget stor landvinding i bestræbelser-

ne på at skabe optimale vilkår for, at de københavnske talenter kan udvikle sig på en social og samfundsmæs-

sig forsvarlig måde. Ud over en løbende udvidelse af tilbuddet til flere idrætsgrene et det også lykkedes at få

Københavns Tekniske Skole med i ordningen, som allerede nu tegner meget lovende.

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 siden.

Herudover har fonden søgt at generere midler gennem sponsorater, fondsmidler, merchandise samt indtægter

fra netværksaktiviteter (TALENT-DK: Partnerafgifter og seminardeltagelse). Disse indtægter har de seneste tre

år været stærkt under pres som en konsekvens af den økonomiske krise. Selv ikke et samarbejde med en spon-

sorformidler formåede at kaste positive resultater af sig

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 og 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 2010

2010 2009
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Sponsorindtægter mv. 682.182 798.813

Offentligt tilskud 6.335.871 6.263.043___________ ___________

Indtægter 7.018.053 7.061.856___________ ___________

Personaleomkostninger 2.982.573 2.254.535

Andre eksterne omkostninger 1 1.310.458 1.331.861

Arrangementer 168.455 189.395___________ ___________

Omkostninger 4.461.486 3.775.791___________ ___________

Resultat før finansielle poster 2.556.567 3.286.065

Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed 0 (2.908)

Finansielle indtægter 2 31.105 101.512___________ ___________

Resultat før skat 2.587.672 3.384.669

Skat af årets resultat 3 0 0___________ ___________

Årets resultat 2.587.672 3.384.669___________ ______________________ ___________

Resultatdisponering

Udloddet til eliteidræt:

Direkte støtte 4 2.768.000 2.708.000

Klubuddannelse 267.043 393.683___________ ___________

3.035.043 3.101.683

Overført til næste år (447.371) 282.986___________ ___________

2.587.672 3.384.669___________ ___________
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Balance pr. 31.12.2010

2010 2009
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Likvide beholdninger 355.454 354.176___________ ___________

Bundne aktiver 355.454 354.176___________ ___________

Tilgodehavende moms mv. 93.043 137.692

Tilgodehavende sponsorindtægter 0 25.000

Andre tilgodehavender 0 18.516

Forudbetalinger 11.484 18.000

Likvider beholdninger 2.682.474 3.523.548___________ ___________

Disponible aktiver 2.787.001 3.722.756___________ ___________

Aktiver 3.142.455 4.076.932___________ ______________________ ___________

Bunden fondskapital 355.454 354.176

Disponibel fondskapital 2.120.121 2.568.770___________ ___________

Egenkapital 5 2.475.575 2.922.946___________ ___________

Bankgæld 3.158 0

Feriepengeforpligtelse 229.551 262.100

Skyldig uddeling 180.000 450.000

Skyldige omkostninger 254.171 441.886___________ ___________

Gældsforpligtelser 666.880 1.153.986___________ ___________

Passiver 3.142.455 4.076.932___________ ______________________ ___________
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Noter

2010 2009
kr. kr.___________ ___________

1. Andre eksterne omkostninger

Husleje 200.000 200.000

Tryksager 582.948 351.555

Kontorartikler 35.048 37.420

Hardware 6.362 23.176

It-udvikling mv. 66.853 101.311

Konsulentassistance 26.813 197.183

Internetabonnement 54.285 13.971

Telefon 15.528 8.929

Aviser 12.760 10.627

Markedsføring 31.864 33.639

Revision og regnskabsmæssig assistance 98.500 67.500

Personaleomkostninger 6.735 5.388

Kursusomkostninger, netto 52.697 84.374

Mødeomkostninger 5.845 18.258

Rejseomkostninger 36.676 30.722

Øvrige omkostninger 77.544 147.808___________ ___________

1.310.458 1.331.861___________ ___________

2. Finansielle indtægter

Renter af bankindestående 31.105 101.512___________ ___________

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

2010
kr.___________

4. Direkte støtte

Copenhagen Powerlifting 30.000

Danske Studenters Roklub og Roforeningen KVIK 150.000

Fægteklubben Trekanten 120.000

KTK86 50.000

MK 31/NT 77 120.000

Sportsdanserforeningen KAF 100.000

ABC Cykling 50.000

Ajax København 150.000

Arbejdernes Tennis Klub 80.000

Christine Trier Ejstrup, IK 99 25.000

Copenhagen Beachvolley 60.000

Danske Studenters Roklub 110.000

Hafnia Floorball Club 60.000

Hurtigløberforeningen 1972 40.000

Københavns BMX Klub 50.000

Københavns Squash Klub 83.000

Nørrebro Taekwondo Klub 125.000

Skøjteklub København 80.000

Stevnsgade Basket 50.000

Sparta Atletik & Motion 200.000

Københavns Bordtennisklub 175.000

Københavns Idrætsforening KIF 75.000

Fodboldklubben B93 175.000

Judo Copenhagen 125.000

Kim Wraae, Amager Ro- og Kajakklub 40.000

Københavns Badminton Klub 125.000

Brønshøj Bordtennisklub 50.000

Gymnastikforeningen Gefion 80.000

Københavns Skiklub 80.000

ABC Cykling 110.000___________

2.768.000___________
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Noter

Bunden Disponibel
fondskapital fondskapital I alt

kr. kr. kr.___________ ___________ ___________

5. Egenkapital

Egenkapital 01.01.2010 354.176 2.568.770 2.922.946

Årets resultat 1.278 2.586.394 2.587.672

Udloddet til eliteidræt 0 (3.035.043) (3.035.043)___________ ___________ ___________

Egenkapital 31.12.2010 355.454 2.120.121 2.475.575___________ ___________ ___________
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