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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 

Franciska Rosenkilde, formand 

Jonas Bjørn Jensen, næstformand 

Jesper Dünweber Darre 

Christian Gangsted-Rasmussen 

Nels Klavs Petersen 

Berit Raith Juul Puggaard 

Fritz Henrik Schur 

Anders Voigt Tinning 

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 2019 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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2019.  

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

omhandler. 

København, den 03.03.2020 

Direktion 

Leif Chr. Mikkelsen 
administrerende direktør 

Bestyrelse 

Franciska Rosenkilde Jonas Bjørn Jensen Jesper Dünweber Darre 
formand næstformand  

Christian Gangsted-Rasmussen Nels Klavs Petersen Berit Raith Juul Puggaard 

Fritz Henrik Schur Anders Voigt Tinning 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 2019, 

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 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2019 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 03.03.2020 

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 for at styrke den københavnske eliteidræt gennem en kvalificeret vifte af aktivite-

ter. Gennem tre årlige støtterunder uddeler Team Copenhagen økonomisk støtte til op imod 30 eliteprojekter, 

hvoraf talentprojekter naturligt udgør omtrent 80% af den samlede projektportefølje. 

For at understøtte klubbernes og atleternes udvikling forestår fonden en stor række af tilpassede uddannelses-

forløb, hvoraf dele heraf er basis og andre udmøntning af nyeste viden på respektive områder. Den store klub-

uddannelse bruges fortsat til både nye klubber og klubber, der - grundet stor udskiftning i ledelsen - har behov 

for et fælles fundament af ledelsesværktøjer og -systemer. Og da udviklingen af tidssvarende elitekultur og -

miljø er dynamisk, bliver alle vores udviklingsaktiviteter løbende evalueret og revideret. Fonden har høje am-

bitioner, så alle klubberne bliver mødt af vore konsulenter med værdifulde ydelser samt udfordrende sparring, 

når dialogen går om de respektive klubbers udviklingsprojekter. 

I 2019 har vi i stigende grad haft fokus på udøvernes opbygning af fysisk og motorisk fundament. I den løben-

de dialog med klubberne har der været lagt stor vægt på trænernes kompetencer på området, og i enkelte til-

fælde har der været betoning heraf i forhold til tildeling af tilskud. Herudover er der begyndt et tættere samar-

bejde med specialforbund for en række af vores samarbejdsklubber.  

Team Copenhagen arbejder for, at København fremstår som en dynamisk by med en stærk idrætsprofil. Dette 

sker ved at kommunikere om den københavnske eliteidræts flotte præstationer og kvaliteter. Hertil kommer, at 

fonden også offensivt videreformidler relevant ny viden. I bestræbelserne på at skabe opmærksomhed omkring 

samt opbakning af den københavnske eliteidræt har vi rettet et øget fokus på vore digitale kanalers videoind-

hold med sigte på at gøre fortællingerne mere fængende og gangbare i et moderne og digitalt mediebillede. På 

CPH Sport Inspiration kan man finde SKILL SCHOOL, hvor dygtige atleter demonstrerer fascinerende detal-

jer fra respektive idrætsgrene. Hertil kommer, at vi også er begyndt at lave små reportager på Instagram fra 

akademiets morgentræninger. 
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Ledelsesberetning 

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, Ø10 samt KVUC. Herudover samarbejder akademiet med Falkonergårdens 

Gymnasium og TEC Frederiksberg. Ved udgangen af 2019 er 141 dygtige atleter tilknyttet akademiet.  

Økonomisk udvikling 

Fonden har siden etableringen i april 2004 hvert år modtaget et fast kommunalt tilskud i tre rater. De første år 

var tilskuddet på 5 mio.kr., og det har fonden - med pristalsmæssig fremskrivning - modtaget siden. Men siden 

2017 er det årlige tilskud over 4 år blevet reduceret med gennemsnitligt 100.000 kr. pr. år. 

Ved udgangen af 2019 påbegyndte vi indledende forhandlinger med en sponsorkonsulent med sigte på at ved-

kommende skulle bistå både Team Copenhagen og de københavnske klubber i arbejdet med at indgå sponsor-

aftaler. Vi håber, at samarbejdet kan træde i kraft inden udgangen af første kvartal 2020 – og at det vil vise sig 

succesfuldt. 

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 2019 

2019 2018 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Kommercielle indtægter mv. 376.598 390.332 

Offentligt tilskud 6.445.653 6.464.130 ___________ ___________ 

Indtægter 6.822.251 6.854.462___________ ___________ 

Personaleomkostninger 3.447.820 3.192.185 

Andre eksterne omkostninger 1 438.863 486.313 

Arrangementer 39.671 26.553 ___________ ___________ 

Omkostninger 3.926.354 3.705.051___________ ___________ 

Resultat før finansielle poster 2.895.897 3.149.411

Finansielle poster 2 (21.555) (11.419) ___________ ___________ 

Resultat før skat 2.874.342 3.137.992

Skat af årets resultat 3 0 0 ___________ ___________ 

Årets resultat 2.874.342 3.137.992___________ ___________ ___________ ___________ 

Resultatdisponering 

Udloddet til eliteidræt: 

Direkte støtte 4 2.950.000 2.866.000 

Tilbageført direkte støtte tidligere år 0 (130.000) 

Øvrig støtte  10.000 15.000 

Klubuddannelse 200.838 250.335 ___________ ___________ 

3.160.838 3.001.335 

Overført til næste år (286.496) 136.657 ___________ ___________ 

2.874.342 3.137.992 ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2019 

2019 2018 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Tilgodehavende moms 24.790 41.899 

Forudbetalte omkostninger 13.147 10.312 

Likvide beholdninger 5.334.415 4.178.228 ___________ ___________ 

Omsætningsaktiver 5.372.352 4.230.439___________ ___________ 

Aktiver 5.372.352 4.230.439 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Grundkapital 300.000 300.000 

Overført resultat 3.044.414 3.330.910 ___________ ___________ 

Egenkapital 5 3.344.414 3.630.910___________ ___________ 

Feriepengeforpligtelse (indefrosset) 121.604 0 ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser 121.604 0___________ ___________ 

Feriepengeforpligtelse 306.949 357.694 

Skyldige uddelinger 1.387.988 10.000 

Skyldige omkostninger 211.397 231.835 ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.906.334 599.529___________ ___________ 

Gældsforpligtelser 2.027.938 599.529___________ ___________ 

Passiver 5.372.352 4.230.439 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

2019 2018 
kr. kr. ___________ ___________ 

1. Andre eksterne omkostninger 

Husleje 102.318 115.595 

Tryksager 12.575 16.885 

Kontorartikler 37.844 46.001 

Hardware 6.975 9.432 

It-udvikling mv. 99.512 83.569 

Internetabonnement 20.409 25.440 

Telefon 3.915 4.984 

Markedsføring 9.813 7.627 

Revision og regnskabs- og momsmæssig assistance 88.944 87.200 

Personaleomkostninger 1.167 7.495 

Kursusomkostninger, netto 0 12.760 

Mødeomkostninger 3.161 4.605 

Rejseomkostninger 3.472 10.543 

Konsulentassistance - business 1.500 4.500 

Øvrige omkostninger 32.258 49.677 

Konsulentydelser, TALENT-DK 5.000 0 

Diverse honorar 10.000 0 ___________ ___________ 

438.863 486.313___________ ___________ 

2. Finansielle poster 

Renter af bankindestående 0 378 

Renteomkostninger - negativ rente (21.555) (11.797) ___________ ___________ 

(21.555) (11.419) ___________ ___________ 

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 

2019 
kr. ___________ 

4. Direkte støtte 

Fægteklubben Trekanten 200.000 

Judo Copenhagen 130.000 

Københavns BMX Klub 115.000 

Sportsdanserforeningen KAF 110.000 

Ajax København Håndbold 160.000 

Copenhagen Beachvolley 135.000 

Hovedstadens Svømmeklub 125.000 

Nørrebro Taekwondo Klub 160.000 

Skøjteklub København 80.000 

Amager Volleyball Klub 110.000 

Dansk Bjerg- og Klatreklub 80.000 

ABC Cykling 160.000 

B93 140.000 

Copenhagen Floorball Club 115.000 

CPH Bordtennis  140.000 

Dansk Mountainbike Klub 130.000 

Gymnastikforeningen Gefion 115.000 

KIF 130.000 

Københavns Badminton Klub 190.000 

Sparta Atletik & Motion 100.000 

KTK 86 75.000 

DSR/KVIK 150.000 

Datafokuseret fysiologisk projekt 100.000 ___________ 

2.950.000 ___________ 
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Noter 

Overført 
Grundkapital resultat I alt 

kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

5. Egenkapital 

Egenkapital 01.01.2019 300.000 3.330.910 3.630.910 

Årets resultat før uddelinger 0 2.874.342 2.874.342 

Uddelt til eliteidræt 0 (3.160.838) (3.160.838) ___________ ___________ ___________ 

Egenkapital 31.12.2019 300.000 3.044.414 3.344.414 ___________ ___________ ___________ 
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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. 




