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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for CBS
Sport.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 3. april 2018

Bestyrelse

Cecilie Jørgensen Joachim Satchwell Derya Gokcen
Bestyrelsesformand

Morten Bach Kris Haase Mikkel Nielsson
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen i CBS Sport

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for CBS Sport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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
foreningen i overensstemmelse 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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 foreningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere foreningen, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne 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
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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens 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
foreningens 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. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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 pla-
cering 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
konklusion 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
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-
den 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 ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksberg, den 3. april 2018

Revisionshuset Tal & Tanker
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Mikkel Thomsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34535
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Foreningsoplysninger

Foreningen CBS Sport
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Telefon: 38153903

CVR-nr.: 31 91 21 05
Stiftet: 30. marts 2006
Hjemsted: Frederiksberg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Cecilie Jørgensen, Bestyrelsesformand
Joachim Satchwell
Derya Gokcen
Morten Bach
Kris Haase
Mikkel Nielsson

Revision Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Roskildevej 37A, 3. sal
2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
CBS Sport arbejder for at fremme mulighederne for udøvelse af idræt og motion blandt studerende og
medarbejdere på Handelshøjskolen i København - CBS, og derved være med til at sikre et godt arbejds-
og studiemiljø på CBS

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 583.903 mod 631.446 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør
-91.465 mod -210.703 sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CBS Sport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en
klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomhe-
der.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-
tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-
minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Netteomsætning omfatter kontingenter, sponsorater og tilskud m.v. Nettoomsætning indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Driftsomkostninger og arrangementer
Driftsomkostninger  omfatter  omkostninger  til  spillertøj,  bolde  og  andet  udstyr,  halleje,  turneringer,
arrangementer m.v.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame og administration.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2017 2016

1 Nettoomsætning 583.903 631.446
2 Driftsomkostninger og arrangementer -457.405 -474.805
3 Andre eksterne omkostninger -115.796 -183.464

Bruttoresultat 10.702 -26.823

6 Personaleomkostninger -102.167 -183.880

Årets resultat -91.465 -210.703

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -91.465 -210.703

Disponeret i alt -91.465 -210.703
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2017 2016

Omsætningsaktiver

7 Andre tilgodehavender 0 1.518
Tilgodehavender i alt 0 1.518

8 Likvide beholdninger 441.944 530.802

Omsætningsaktiver i alt 441.944 532.320

Aktiver i alt 441.944 532.320
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Balance 31. december

Passiver

Note 2017 2016

Egenkapital

9 Overført resultat 422.583 514.048
Egenkapital i alt 422.583 514.048

Gældsforpligtelser

10 Anden gæld 19.361 18.272
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 19.361 18.272

Gældsforpligtelser i alt 19.361 18.272

Passiver i alt 441.944 532.320
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Noter

2017 2016

1. Nettoomsætning

Sponsorater 55.000 35.000
Kommunalt tilskud 78.794 133.842
Kontingenter u/25 år 138.950 211.475
Kontingenter o/25 år 272.800 200.625
Andre indtægter 17.819 47.004
Andet tilskud 20.540 3.500

583.903 631.446

2. Driftsomkostninger og arrangementer

Julefrokost 9.463 4.800
Arrangementer 7.377 11.055
Team Building 2.958 16.780
Diversity Day 2.307 5.034
CBS Sport Street Football 438 0
CBS Sport Dodgeball 8.950 6.363
Merchandise 2.888 4.594
Bestyrelsesevents 178 0
Andre arrangementer 24.445 14.434
Udstyr 73.329 94.406
Spillertøj 51.457 35.240
Turnering 95.945 92.970
Bøder 15.850 15.925
Dommere 85.221 75.615
Halleje 30.320 50.598
Kontingenter 4.525 5.000
Andre direkte sportsrelaterede omkostninger 41.754 41.991

457.405 474.805

3. Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger, jf. note 4 10.235 35.666
Administrationsomkostninger, jf. note 5 105.561 147.798

115.796 183.464
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Noter

2017 2016

4. Salgsomkostninger

Plakater 4.253 3.146
Anden tryk 770 13.926
Repræsentation 2.467 2.836
Andre marketing udgifter 2.745 4.930
Receptioner 0 10.828

10.235 35.666

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 0 90
Edb-omkostninger 20.301 21.052
Mindre nyanskaffelser 7.061 5.477
Porto og gebyrer 1.165 3.531
Revisorhonorar 15.625 25.125
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 5.764 0
PBS 6.235 7.564
Drift af hjemmeside 13.840 14.066
Udvikling af hjemmeside 0 23.687
Øvrige omkostninger 35.570 47.206

105.561 147.798

6. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 58.050 53.330
Andre omkostninger til social sikring 757 568
Personaleomkostninger i øvrigt 43.360 129.982

102.167 183.880

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

7. Andre tilgodehavender

Stadium bonus 0 918
Depositum - kort til klublokale 0 600

0 1.518
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Noter

31/12 2017 31/12 2016

8. Likvide beholdninger

Kasse 0 3.786
Bankkonto 441.944 527.016

441.944 530.802

9. Overført resultat

Overført resultat primo 514.048 724.751
Årets overførte overskud eller underskud -91.465 -210.703

422.583 514.048

10. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 1.902 1.845
ATP og andre sociale ydelser 189 189
Feriepenge 670 738
Afsat revisor 15.500 15.500
Depositum - kort til klublokale 1.100 0

19.361 18.272
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