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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019 for Kolding If Fodbold ApS.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 -

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 18.03.2020
Direktion

Lars Terkelsen
direktør
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Den uafhængige revisors erklæring
om udvidet gennemgang
Til kapitalejerne i Kolding If Fodbold ApS
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Kolding If Fodbold ApS for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

aktiver, passiver og ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for
små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der
udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 bevis 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
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 selskabets 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 selskabet,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover
udfører speciﬁkt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores
konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de speciﬁkt krævede supplerende handlinger
samt vurdering af det opnåede bevis.

Penneo dokumentnøgle: SNTQQ-418UH-MJWEY-JEAHX-FIUZ3-7P21V

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets

Kolding If Fodbold ApS | Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

6

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker
derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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 væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kolding, den 18.03.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Morten Almtoft Lund
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41365
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets primære aktivitet er at drive professionel fodbold, herunder handel og investeringer, som
er beslægtet hermed.

Sportslig udvikling
Oprykning til Nordic Bet ligaen var årets store milepæl for klubben, som blev opnået efter ﬂere års fokuseret
arbejde på at udvikle holdet og klubben. Aktuelt ved årsskiftet ligger Kolding IF på en 4. plads i Nordic Bet ligaen,
hvilket er meget tilfredsstillende. Kvartﬁnalen i pokalen mod FC Midtjylland står ligeledes som en markant
begivenhed for året, hvor mere end 6.000 tilskuere fandt vej til Autocentralen Park. Det primære mål for
sæsonen 2019/2020 er fortsat overlevelse i Nordic Bet ligaen samt at klargøre hele det sportslige setup og niveau
til den formodet svære anden sæson i rækken.
Økonomisk udvikling
Årets resultat blev et underskud på 667 t.kr., hvorefter egenkapitalen udgør 971 t.kr. Årets resultat er i
overensstemmelse med forventningerne og acceptabelt grundet den markante opgradering af det sportslige og
administrative setup.
Indtægtssiden er vokset betragteligt i årets løb og opbakning til klubben fra sponsorer er støt stigende.
Oprykningen til Nordic Bet ligaen har givet et stort rygstød til klubben og mange nye sponsoraftaler har allerede i
2019 bidraget pænt til indtjeningen om end den fulde eﬀekt heraf først slår fuldt igennem i 2020. Oprykningen
og den øjeblikkelige placering som nummer ﬁre i Nordic Bet ligaen har betydet væsentligt større indtægter fra
TV-penge ligesom tilskuerinteressen har været støt stigende over perioden.
Organisationen er både på den sportslige og administrative side blevet opgraderet til Nordic Bet liga niveau med
blandt andet fuldtidsansat sportschef, cheftræner samt ikke mindst ansættelser på klubbens driftsside. Primo
2020 er det sportslige setup blevet opgraderet til deltidssetup for klubbens spillere, hvilket er i tråd med
ambitionen om på sigt at etablere klubben i den øvre del af Nordic Bet ligaen.
Klubbens mål er balance mellem indtægter og udgifter senest i 2021. Opgraderingen på den organisatoriske side
som nævnt ovenfor betyder et andet niveau af omkostninger, som er nødvendigt hvis klubben fortsat skal være
en del af Nordic Bet ligaen, men hvor indtægtssiden først successivt når samme niveau. Fokus er på stram
omkostningsstyring i kombinationen med at få opdyrket ﬂere og nye indtægter fra sponsorer, erhvervsnetværk,
tilskuere, events mv. TV-penge der størrelsesmæssigt afhænger af den løbende placering i Nordic Bet ligaen er
den indtægtskilde, der knytter sig størst usikkerhed til og som kan påvirke de fremtidige resultater væsentligt i
både positiv og negativ retning.
Ejerkredsen der består af lokale Kolding investorer har før aﬂæggelsen af dette årsregnskab gennemført en
kapitalforhøjelse der sikrer likviditeten og et solidt fundament under klubben i de kommende år. Lokal forankring
i Kolding og en målsætning om at bringe topfodbold til Kolding er de vigtigste pejlemærker for klubben.
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Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er gennemført en kapitalforhøjelse ved kontant indskud, der forøger egenkapitalen
med 3,6 mio. kr. og sikrer det fremtidige kapitalgrundlag.
Det er ledelsens forventning, at udbruddet af COVID-19 på kortere sigt vil få nogen eﬀekt på selskabets
aktivitetsniveau, idet afviklingen af turneringsprogrammet på regnskabsaﬂæggelsestidspunktet er udskudt. Det
er dog ikke ledelsens forventning, at dette vil få væsentlig indvirkning på selskabets fremtidige udvikling, idet en
stor del af selskabets indtægtsgrundlag er sikret for 2020. Derudover sikrer den gennemførte kapitalforhøjelse,
at kapitalgrundlaget også ved en længerevarende udskydelse af turneringsprogrammet ikke er truet.
Herudover er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
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2019
kr.

2018
kr.

4.964.034

2.499.538

(5.540.037)

(2.473.850)

(82.474)

0

(658.477)

25.688

(8.457)

(5.676)

(666.934)

20.012

0

(11.261)

(666.934)

8.751

Overført resultat

(666.934)

8.751

Resultatdisponering

(666.934)

8.751

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Personaleomkostninger

2

Af- og nedskrivninger
Driftsresultat
Andre ﬁnansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2019
2019

2018

kr.

kr.

301.326

0

87.644

0

388.970

0

388.970

0

Fremstillede varer og handelsvarer

28.460

0

Varebeholdninger

28.460

0

1.728.444

1.387.633

176.042

120.000

Tilgodehavender

1.904.486

1.507.633

Likvide beholdninger

1.561.200

1.975.120

Omsætningsaktiver

3.494.146

3.482.753

Aktiver

3.883.116

3.482.753

Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle aktiver
Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter

4
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2019

2018

kr.

kr.

Virksomhedskapital

1.629.125

1.800.000

Overført overskud eller underskud

(658.183)

8.751

Egenkapital

970.942

1.808.751

Leverandører af varer og tjenesteydelser

260.484

77.835

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

228.903

283.324

0

11.261

1.531.244

813.587

891.543

487.995

Kortfristede gældsforpligtelser

2.912.174

1.674.002

Gældsforpligtelser

2.912.174

1.674.002

Passiver

3.883.116

3.482.753

Note

Skyldig selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Begivenheder efter balancedagen

1
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Egenkapitalopgørelse for 2019
I alt
kr.

Egenkapital primo

1.800.000

8.751

1.808.751

Kapitalnedsættelse

(170.875)

0

(170.875)

0

(666.934)

(666.934)

1.629.125

(658.183)

970.942

Årets resultat
Egenkapital ultimo
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Noter
1 Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er gennemført en kapitalforhøjelse ved kontant indskud, der forøger egenkapitalen
med 3,6 mio. kr. og sikrer det fremtidige kapitalgrundlag.

Herudover er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
2 Personaleomkostninger

Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2019
kr.

2018
kr.

4.843.121

2.212.575

484.742

183.164

83.996

46.895

128.178

31.216

5.540.037

2.473.850

10

6

2019

2018

kr.

kr.

0

11.261

0

11.261

3 Skat af årets resultat

Aktuel skat

4 Materielle aktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Indretning af
lejede lokaler

kr.

kr.

Tilgange

376.657

87.644

Kostpris ultimo

376.657

87.644

Årets afskrivninger

(75.331)

0

Af- og nedskrivninger ultimo

(75.331)

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

301.326

87.644
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Det er ledelsens forventning, at udbruddet af COVID-19 på kortere sigt vil få nogen eﬀekt på selskabets
aktivitetsniveau, idet afviklingen af turneringsprogrammet på regnskabsaﬂæggelsestidspunktet er udskudt. Det
er dog ikke ledelsens forventning, at dette vil få væsentlig indvirkning på selskabets fremtidige udvikling, idet en
stor del af selskabets indtægtsgrundlag er sikret for 2020. Derudover sikrer den gennemførte kapitalforhøjelse,
at kapitalgrundlaget også ved en længerevarende udskydelse af turneringsprogrammet ikke er truet.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, 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
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller –tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet
sted. Sponsorindtægter indregnes i resultatopgørelsen over den periode, som sponsoraftalen vedrører.
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
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Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab
ved salg af materielle aktiver.
Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte på egenkapitalen.

Materielle aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Indretning af lejede lokaler

5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at eﬀektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Balancen
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
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