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Fondsoplysninger 

Fonden 

Fonden Team Copenhagen 

Hvidkildevej 64 

2400 København NV 

CVR-nr.: 27 66 44 74 

Hjemstedskommune: København 

Telefon: 33 66 39 82 

Internet: www.teamcopenhagen.dk 

E-mail: info@teamcopenhagen.dk 

Bestyrelse 

Niko Høck Grünfeld, formand 

Jonas Bjørn Jensen, næstformand 

Jesper Dünweber Darre 

Christian Gangsted-Rasmussen 

Nels Klaus Petersen 

Berit Raith Juul Puggaard 

Fritz Henrik Schur 

Knud Skadborg 

Hassan Nur Wardere 

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 2017 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2017.  

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

omhandler. 

København, den 20. marts 2018 

Direktion 

Leif Chr. Mikkelsen 
administrerende direktør 

Bestyrelse 

Niko Høck Grünfeld Jonas Bjørn Jensen Jesper Dünweber Darre 
formand næstformand  

Christian Gangsted-Rasmussen Nels Klaus Petersen Berit Raith Juul Puggaard 

Fritz Henrik Schur Knud Skadborg Hassan Nur Wardere 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Fonden Team Copenhagen 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Team Copenhagen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges 

efter årsregnskabsloven. 

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

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2017 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 revisi-

onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i over-

ensstemmelse 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. 

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 nød-

vendig 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 fondens 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 fonden, 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 fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvi-

gelser 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-

der 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 fejlin-

formation 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 revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af fondens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 fondens 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 fonden 

ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, 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 konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse 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 herudover 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 års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 20. marts 2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Lars Kronow Ole Ørnstrup 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne19708 MNE-nr. mne26769 
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Ledelsesberetning 

Fondens formål 

Team Copenhagen er en selvejende fond under Københavns Kommune, som skal medvirke til at løfte elite-

idrætten i København til et nationalt - og gerne internationalt - højt niveau gennem langsigtede og målrettede 

tiltag. Team Copenhagen skal gennem årelange samarbejder bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og 

Københavns Kommune for at skabe de rette vilkår for udviklingen af talent- og elitemiljøer. 

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 bred vifte af aktiviteter. 

Hvert år uddeler fonden gennem tre støtterunder økonomisk støtte til en stor række eliteprojekter, hvoraf ta-

lentprojekter naturligt udgør omtrent 80% af den samlede projektportefølje. 

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

deruddannelse løbende bidrager til et stort kvalitetsløft i mange københavnske klubber. Dette tilbud udbydes 

fortsat til både nytilkomne eliteaktiviteter og klubber, der har gennemført en større udskiftning af ledelsen. Og 

da udviklingen af tidssvarende elitekultur og -miljø er dynamisk, er alle vores større uddannelsesaktiviteter 

genstand for løbende og konstruktivt kritisk revision. Fonden fungerer i vid udstrækning også som konsulent 

og udfordrende sparringspartner på en række forskellige udviklingsprojekter i klubberne. 

I 2017 opstartede vi det andet forløb af kursus i mentalitetsudvikling, som er et stærkt tilbud til en gruppe af de 

dygtigste trænere. Herudover er fokus på kontinuerlig udvikling af klubbernes elitetrænere blevet et mere cen-

tralt element i de opfølgende statusmøder. 

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

mange præstationer og kvaliteter. I 2017 er indsatsen på digitale medier blevet øget markant. Med ambitionen 

om at udsende 8-10 årlige, temabårne nyhedsbreve har vi oplevet en flot vækst i antallet af ”abonnenter”. 

Siden opstarten af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi i 2009 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, 

NEXT EUD, Efterslægten HF og Kildevældskolen (10. kl.). Herudover samarbejder akademiet med Falkoner-

gårdens Gymnasium, Niels Brock EUD og CphBusiness. Ved udgangen af 2017 er 140 unge atleter tilknyttet 

akademiet.  
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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 siden. 

Med virkning fra 2017 vil det årlige tilskud over fire år gennemsnitligt blive reduceret med 100.000 kr., så re-

duktionen i tilskud er 400.000 kr. i 2020. 

Sideløbende med arbejdet med den sportslige udvikling har fonden søgt at generere sponsorater, fondsmidler 

samt indtægter fra netværksaktiviteter. I andet halvår af 2017 har arbejdet med at skabe kontakt til potentielle 

sponsorer været intensiveret, og ved årets udgang var der konstruktiv dialog med to store københavnske virk-

somheder, som forhåbentlig beslutter sig til at støtte vores arbejde i 2018 og fremad. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2017 

2017 2016 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Kommercielle indtægter mv. 517.462 588.265 

Offentligt tilskud 6.438.043 6.503.260 ___________ ___________ 

Indtægter 6.955.505 7.091.525___________ ___________ 

Personaleomkostninger 3.157.203 3.205.644 

Andre eksterne omkostninger 1 461.550 696.527 

Arrangementer 129.240 197.149 ___________ ___________ 

Omkostninger 3.747.993 4.099.320___________ ___________ 

Resultat før finansielle poster 3.207.512 2.992.205

Finansielle poster 2 (1.714) 13.071 ___________ ___________ 

Resultat før skat 3.205.798 3.005.276

Skat af årets resultat 3 0 0 ___________ ___________ 

Årets resultat 3.205.798 3.005.276___________ ___________ ___________ ___________ 

Resultatdisponering 

Udloddet til eliteidræt: 

Direkte støtte 4 2.937.650 2.710.000 

Øvrig støtte  42.500 30.000 

Klubuddannelse 366.300 337.496 ___________ ___________ 

3.346.450 3.077.496 

Overført fra tidligere år (140.652) (72.220) ___________ ___________ 

3.205.798 3.005.276 ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2017 

2017 2016 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Tilgodehavende kommercielle indtægter 21.325 129.075 

Tilgodehavende moms 35.928 11.835 

Forudbetalte omkostninger 10.615 0 

Likvide beholdninger 4.630.719 4.294.952 ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver 4.698.587 4.435.862___________ ___________ 

Aktiver 4.698.587 4.435.862 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Grundkapital 300.000 300.000 

Overført resultat 3.194.253 3.334.905 ___________ ___________ 

Egenkapital 5 3.494.253 3.634.905___________ ___________ 

Feriepengeforpligtelse 361.111 355.056 

Skyldige uddelinger 617.650 150.000 

Skyldige omkostninger 225.573 295.901 ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 1.204.334 800.957___________ ___________ 

Passiver 4.698.587 4.435.862 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

2017 2016 
kr. kr. ___________ ___________ 

1. Andre eksterne omkostninger 

Husleje 100.350 146.979 

Tryksager 21.452 45.459 

Kontorartikler 28.889 42.680 

Hardware 10.199 64.962 

It-udvikling mv. 83.626 81.725 

Konsulentassistance - it 7.450 38.375 

Internetabonnement 19.267 33.430 

Telefon 4.948 6.256 

Markedsføring 4.811 11.630 

Revision og regnskabs- og momsmæssig assistance 89.300 73.160 

Personaleomkostninger 5.632 3.619 

Kursusomkostninger, netto 10.290 8.753 

Mødeomkostninger 4.182 9.089 

Rejseomkostninger 9.087 25.312 

Konsulentassistance - business 21.085 66.248 

Konsulentydelser, TALENT-DK 0 3.950 

Øvrige omkostninger 40.982 34.900 ___________ ___________ 

461.550 696.527___________ ___________ 

2. Finansielle poster 

Renter af bankindestående 473 13.071 

Renteomkostninger - negativ rente (2.187) 0 ___________ ___________ 

(1.714) 13.071 ___________ ___________ 

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 

2017 
kr. ___________ 

4. Direkte støtte 

Copenhagen Beachvolley 125.000 

DSR og KVIK 200.000 

Fægteklubben Trekanten 200.000 

Judo Copenhagen 150.000 

Københavns BMX Klub 90.000 

Københavns Trampolin Klub 130.000 

Sportsdanserforeningen KAF 140.000 

Ajax København Håndbold 140.000 

Dansk Mountainbike Klub 150.000 

Hovedstadens Svømmeklub 125.000 

Nørrebro Taekwondo Klub 120.000 

Skøjteklub København 50.000 

Stevnsgade Basketball 125.000 

ABC Cykling 150.000 

B93 125.000 

Copenhagen Floorball Club 110.000 

CPH Bordtennis  140.000 

Gymnastikforeningen Gefion 100.000 

KIF 125.000 

Københavns Badminton Klub 170.000 

Københavns Skiklub 60.000 

Sparta Atletik & Motion 160.000 

Amager Volleyball Klub 52.650 ___________ 

2.937.650 ___________ 
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Noter 

Overført 
Grundkapital resultat I alt 

kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

5. Egenkapital 

Egenkapital 01.01.2017 300.000 3.334.905 3.634.905 

Årets resultat før uddelinger 0 3.205.798 3.205.798 

Uddelt til eliteidræt 0 (3.346.450) (3.346.450) ___________ ___________ ___________ 

Egenkapital 31.12.2017 300.000 3.194.253 3.494.253 ___________ ___________ ___________ 
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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. 


