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FORBUND
Badminton Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 70 60 50 76 
Hjemmeside: badminton.dk 

CVR-nr.: 13 69 33 15 
Stiftet: 11. oktober 1967
Hjemsted: Brøndby
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2020

HOVEDBESTYRELSE
Tore Vilhelmsen (Formand) 
Jens Dall-Hansen (Næstformand) 
Kristian Boye Nielsen (Økonomiansvarlig) 
Carsten Werge (Eliteansvarlig) 
Jeanette Lund Clausen (Event- og konkurrenceansvarlig) 
Karsten W. Hansen (Holdturneringsansvarlig) 
Martin Andersen (Bredde- og udviklingsansvarlig) 
Anders Nielsen (Repræsentant for Øst - kredsene) 
Kristian Hedelund (Repræsentant for Vest - kredsene) 

DIREKTION
Bo Jensen (Direktør) 

REVISOR
Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Stockholmsgade 45 
2100 København Ø 

BANK 
Nordea Bank Danmark A/S 
København Vest Erhvervsafdeling 
Hovedvejen 112 
2600 Glostrup 

MOMSREGISTRERING
Momspligtige aktiviteter 
Ikke-momspligtige aktiviteter 
Halvårlig afregning 
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LEDELSESBERETNING 

Hovedtal for de seneste 3 regnskabsår 

2020 2019 2018 
Årets resultat 1.783.840 175.467 118.991 
Egenkapital 11.093.461 9.896.999 9.569.968 
Balancesum 29.572.767 16.373.209 16.977.386 

Badminton Danmarks årsregnskab for 2020 udviser et positivt resultat på 1.783.840 kr.  

Resultatet for 2020 betragtes som værende meget tilfredsstillende set i lyset af de 
voldsomme udfordringer hele situationen omkring COVID-19 har haft for vores sport og 
organisation. De gentagende nedlukninger med heraf følgende restriktioner har i den grad 
vanskeliggjort gennemførelsen af størstedelen af de planlagte aktiviteter, som derfor enten 
er blevet aflyst eller gennemført med en lang række begrænsninger, hvilket har betydet 
både tab af indtægter og en lang række ekstraordinære omkostninger. 

På elitedelen af forbundets drift (note 6) har der isoleret set været en samlet 
nettobesparelse på ca. 2,0 mio. kr. affødt af nedlukning af internationale konkurrencer i 
store dele af 2020. 

Da der fortsat forventes sundhedsmæssige restriktioner i store dele af 2021, som vil påvirke 
forbundets indtægter negativt og samtidigt påføre forbundet ekstraordinære udgifter, ikke 
mindst ifm. Denmark Open, er der foretaget en hensættelse i 2020 på 1.753.750,- kr. til 
specifikt Denmark Open 2021.  

Der er i løbet af året søgt kompensation via gældende ordninger under Erhvervsstyrelsen. 
Bl.a. lønkompensation, kompensation for faste omkostninger samt kompensation for 
ekstraordinære omkostninger med relation til COVID-19 restriktioner ifm. aflyste, udskudte 
eller væsentligt ændrede arrangementer. 

Badminton Danmark har ikke kunne søge kompensation for tabte eller reducerede 
indtægter og har således selv måtte bære omsætningstabet ifm. manglende billetsalg til 
arrangementer, manglende indtægter fra deltagerbetaling samt manglende indtægter fra 
sponsorer, der har krævet kompensation for manglende ydelser. 

Jf. Bekendtgørelse nr. 1701 af den 21.10.2010, specifikt § 33, stk. 4 nr. 8. er der af ledelsen 
udarbejdet et skøn over faktiske og forventede indtægter i sæsonen 2019 / 2020. Da 
sæsonen dækker to selvstændige regnskabsår, år 2019 og 2020, er der foretaget en 
skønsmæssig periodisering af indtægter; primært holdturneringsindskud, der er opkrævet i 
august 2020, samt kontingenter m.v., der opkræves i maj 2021.  

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 
Forbundets ledelse kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere effekten af udviklingen 
omkring COVID-19, der er fundet sted efter regnskabsårets udløb. Ledelsen har gennemført 
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alle nødvendige og mulige tiltag, herunder udskudt en række større mesterskaber til juni 
måned, for at sikre, at mest muligt kan gennemføres på et sundhedsmæssigt og forsvarligt 
niveau. Under den forudsætning, at mesterskaberne samt Thomas & Uber Cup 
gennemføres på de nye terminer, vil forbundets økonomi ikke i væsentlig grad blive berørt 
af COVID-19 sanktionerne. Forbundet reserver er for nuværende tilstrækkelige til at sikre 
driften og overholdelsen af vores forpligtigelser i både 2020 samt 2021. Herudover er der 
ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke 
forbundets finansielle stilling væsentligt.
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktion har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2020 - 31. 
december 2020 for Badminton Danmark. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Badminton Danmarks 
aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Badminton 
Danmarks aktiviteter for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de 
forhold den omhandler.  

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 22. april 2021 

Bestyrelsen: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til repræsentantskabet i Badminton Danmark 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Badminton Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Badminton Danmarks 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
Badminton Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Badminton Danmark 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. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Badminton Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af 
bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal er ikke omfattet af vores revision, dette er 
endvidere gældende for budget 2021 som fremgår fra side 21. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  

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 Badminton 
Danmarks 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 
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fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Badminton Danmark, 
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 fejlinformation, 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 overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet.  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
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 fejlinformation

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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for

at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Badminton Danmarks 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 Badminton Danmarks 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 et revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
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revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 

Badminton Danmark ikke længere kan fortsætte driften. 

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

herunder noteoplysningerne, 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 konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

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 viden 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 Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision  
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af Badminton Danmark, der er 
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-
kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj 
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
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forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af Badminton Danmark, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige 
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.  
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

København, den 22. april 2021 
Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 34 20 99 36 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet for Badminton Danmark for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 er 
aflagt i overensstemmelse med kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010. 

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

RESULTALTOPGØRELSEN 

Indtægter 

Generelt indregnes bevillinger i overensstemmelse med bevillingsperioden. Dette gælder 
både for aktivitetsbestemte samt ikke-aktivitetsbestemte DIF-tilskud. Manglende 
anvendelse af Team Danmark midler medfører tilbagebetaling på baggrund af den til en 
hver tid gældende aftale med Team Danmark. 

Licenser, kontingenter, DH-indskud, gebyrer samt øvrige indtægter, indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret uanset faktureringstidspunkt. 

Badminton Danmark har samarbejde med DGI, og har i den forbindelse, indtægter fra DGI 
til personale og IT. 

Renter, kursgevinster og -tab (reservefonden undtaget) indregnes med de beløb, der 

vedrører regnskabsåret.  

Kommercielle indtægter, netto omfatter indtægter og udgifter relateret til vores 
sponsorater, herunder bl.a. provision til samarbejdspartnere samt øvrige 
sponsoromkostninger. 

COVID-19 
Kompensation for arrangementer er bogført under det pågældende arrangements 
indtægtskonto. Lønkompensation, faste omkostninger og indirekte omkostninger er bogført 
på en specifik konto som COVID19 - kompensationer.  

Administration, Fællesudgifter og Udvalg 
Administration vedrører gager og lønninger til de ansatte i administrationen, diverse 
arbejdsgiverbidrag og pensionsordninger. Ydermere indregnes personalerelaterede udgifter 
til bl.a. telefon-, møde- og rejseomkostninger. 

Husleje omfatter husleje ved Idrættens Hus i Brøndby. 

Kontorhold omfatter administrationsomkostninger som bl.a. It, kopiering, porto, 
forsikringer og kontorartikler. 
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Presse og Information omfatter omkostninger i forbindelse med presse og markedsføring af 
forbundet. 

Fællesudgifter og Udvalg 
Forbundet har en række udgifter, som er tæt forbundet med forbundets organisatoriske 
opbygning, herunder repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, formandskabet, direktion og 
politiskeudvalg. 

Ydermere har forbundet aktivitetsudvalg, herunder Dommer-, Ungdoms-, Senior-, Veteran- 
Internationale og Holdturneringsudvalg. 

Klubudvikling – Badminton For Livet 
Klubudvikling vedrører gager og lønninger til de ansatte, kursusomkostninger vedrørende 
instruktør og træneruddannelse samt bidrag til det fælles samarbejde med DGI Badminton i 
form af Badminton – Bevæg Dig for Livet. 

Konkurrence, event og IT 
Administration vedrører gager og lønninger til de ansatte i Konkurrence, event og IT. 

Kommercielle- og Ungdomsarrangementer er omkostninger forbundet med forbundets 
arrangementer. 

IT omfatter forbundets IT-omkostninger 

Elite og Talentudvikling 
Elite omfatter gager og lønninger samt udgifter til sportslig ledelse, landsholdstræning samt 
andre udgifter der relaterer sig direkte til træningsfaciliteterne. Endvidere indregnes 
udgifter relateret til turneringsdeltagelse, træningssamlinger, kraftcenterudvikling, 
træningslejre m.v. 

BALANCEN 

Immaterielle anlægsaktiver 
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. 

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af 
udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid: 

Levetid Restværdi 
BadmintonPlayer.dk 15 år 0% 
Point- og Event App 5 år 0% 
Hjemmeside 3 år 0% 

Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. 
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af aktivet. Der 
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foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. 
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra 
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider: 

Levetid Restværdi 
Driftsmidler og inventar 3-5 år 0% 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end 
den regnskabsmæssige værdi. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgs omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor 
nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og 
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til 
imødegåelse af forventet tab. 

Egenkapital 
Reserve Denmark Open. 
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Reserven er øremærket til fremtidige forpligtigelser, primært betaling af præmiepenge, i 
forbindelse med Denmark Open arrangementer. Arrangementet tildeles for en 4-årig 
periode. 

Til- og afgang på reserven sker ved resultatdisponering for hvert enkelt regnskabsår. 

Kursreguleringer, som følge af ændringer i kursen på USD, føres direkte på reservefonden 
under egenkapitalen, og er således alene af regnskabsteknisk karakter uden indflydelse på 
forbundets ordinære driftsresultat. 

Gældsforpligtelser 
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 

Note  

Regnskab 
2020 

Budget 
2020 

Regnskab 
2019 

Indtægter 

Klubber og kreds 5.488.999 6.342.000 6.049.851 

1 Tilskud 16.066.332 14.580.000 14.521.579 

DGI 1.241.490 1.100.000 1.203.912 

Sponsorer og kommercielle 9.269.195 10.975.000 11.380.348 

2 Events og arrangementer 13.198.872 23.120.000 12.996.727 

Andre indtægter 532.851 593.000 559.574 

Netto udgifter til fradrag i  
indtægter 

-2.706.774 -3.248.000 -4.077.941

Indtægter i alt 43.090.965 53.462.000 42.634.050 

Udgifter 

3 Administration, Fællesudgifter og Udvalg -8.118.076 -8.188.100 -8.081.168

4 Klubudvikling - Badminton For Livet -1.800.920 -2.100.500 -1.877.389

5 Konkurrence, event og IT -21.231.352 -30.585.700 -20.600.977

6 Elite og Talentudvikling -9.900.229 -11.949.500 -11.814.855

Udgifter i alt -41.050.577 -52.823.800 -42.374.389

Ordinært resultat 2.040.388 638.200 259.661 

7 Afskrivninger -219.345 -120.000 -172.425

8 Kursregulering -37.203 0 88.231

Årets Resultat 1.783.840 518.200 175.467 
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BALANCE - AKTIVER

Note  

Regnskab 
2020 

Regnskab 
2019 

Anlægsaktiver 

9 Immaterielle Anlægsaktiver 

Udvikling 628.872 827.903 

9 Materielle anlægsaktiver 

Driftsmidler og inventar 0 20.313 

Anlægsaktiver i alt 628.872 848.215 

Omsætningsaktiver 

Varelager 48.134 103.744 

Tilgodehavender 

Debitorer 2.562.638 476.730 

Forudbetalte omkostninger 504.539 538.490 

Andre tilgodehavender 8.428.761 1.483.380 

11.495.939 2.498.599 

10 Likvide beholdninger 17.399.823 12.922.649 

Omsætningsaktiver i alt 29.943.896 15.524.993 

Aktiver i alt 29.572.767 16.373.209 

16

Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2021



BALANCE - PASSIVER 

Note  

Regnskab 
2020 

Regnskab 
2019 

Egenkapital 

Primo 3.592.833 3.417.366 

Overført af årets resultat 1.783.840 175.467 

5.376.673 3.592.833 

Reserve Denmark Open 

Primo 6.304.166 6.152.602 

Kursregulering -587.376 151.564 

5.716.790 6.304.166 

Egenkapital i alt 11.093.461 9.896.999 

Hensættelser 

Denmark Open 2021 1.753.750 0 

Kortfristet gæld 

Kreditorer 2.768.896 2.056.522 

Mellemregning Danmarks Idrætsforbund 1.900.691 1.476.290 

Forud modtaget indtægter 10.580.192 558.378 

Anden gæld 3.775.775 2.385.020 11 

19.025.554 6.476.210 

Passiver i alt 29.572.767 16.373.209 
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NOTER 

Note  

Regnskab 
2020 

Budget 
2020 

Regnskab 
2019 

1 Tilskud 

Team Danmark 6.555.804 7.840.000 7.986.020 

Danmarks IdrætsForbund 6.015.000 6.515.000 6.313.378 

Kulturministeriet 33.199 35.000 33.865 

Offentligt løntilskud 195.658 190.000 188.316 

COVID 19 3.266.671 0 0 

16.066.332 14.580.000 14.521.579 

2 Events og arrangementer 

Denmark Open Indtægter 8.510.112 8.700.000 7.755.307 

Thomas & Uber Cup indtægter 3.572.725 10.500.000 0 

BD & DGI Fælles konkurrenceaktiviteter 247.505 1.000.000 2.149.203 

Seniorarrangementer 447.668 660.000 833.925 

Ungdomsarrangementer 420.862 2.260.000 2.258.292 

13.198.872 23.120.000 12.996.727 

3 Administration, Fællesudgifter og 
Udvalg 

Administration -6.716.618 -6.382.600 -6.270.215

Fællesudgifter -1.036.489 -1.145.000 -1.397.267

Politiske udvalg -13.311 -10.000 -7.329

Aktivitetsudvalg -351.658 -650.500 -406.357

-8.118.076 -8.188.100 -8.081.168

4 Klubudvikling - Badminton For Livet 

Personale og Administration -800.920 -1.100.500 -877.389

Udvikling Badminton/BDFL -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

-1.800.920 -2.100.500 -1.877.389

5 Konkurrence, event og IT 

Administration  -3.492.905 -4.010.700 -3.927.359

Denmark Open omkostninger -9.519.245 -11.000.000 -10.275.940

Hensættelse til Denmark Open 2021 -1.753.750 0 0 

Thomas & Uber Cup omkostninger -3.224.445 -.9.975.000 0 

BD & DGI Fælles konkurrenceaktiviteter -146.428 -750.000 -1.391.614

Seniorarrangementer -1.105.100 -1.775.000 -1.708.206

Ungdomsarrangementer -200.533 -1.770.000 -1.769.204

Para Badminton -12.800 -50.000 -48.411

IT -1.776.146 -1.255.000 -1.480.243

-21.231.352 -30.585.700 -20.600.977
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NOTER 

Note  

Regnskab 
2020 

Budget 
2020 

Regnskab 
2019 

6 Elite og Talentudvikling 

Personale Elite og Talentudvikling -5.207.239 -5.596.000 -5.807.276

Seniorelite konkurrence -1.269.718 -2.880.000 -2.326.386

Støtteaktiviteter -41.265 -50.000 -9.467

Ungdomsaktiviteter -1.206.398 -1.623.500 -1.601.502

Centeraktiviteter -1.650.089 -1.380.000 -1.061.694

Projekter -543.917 -440.000 -959.960

Talentcentre 18.397 20.000 -48.570

-9.900.229 -11.949.500 -11.814.855

7 Afskrivninger 

Inventar, IT, baner, App -219.345 -120.000 -172.425

8 Kursregulering 

Kursgevinst eller tab -37.203 0 88.231 

Udvikling Driftsmidler 
og inventar 

9 Immaterielle og materielle 
anlægsaktiver 

Kostpris 01. januar 2020 2.053.858 365.608 

Kostpris 31. december 2020 2.053.858 365.608 

Akkumulerede afskrivninger 01. januar 
2020 1.225.955 345.295 

Årets afskrivninger 199.031 20.313 

Akkumulerede afskrivninger  
31. december 2020 1.424.986 365.608 

Bogført værdi 31. december 2019 827.903 20.313 

Bogført værdi 31. december 2020 628.872 0 
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NOTER 

Note  2020 2019  

10 Likvide beholdninger 

Kassebeholdning 2.430 5.295 

Driftskonto 8.668.122 1.300.341 

Bankkonto 442.937 401.961 

USD valutakonto 2.569.550 4.910.885 

USD valutakonto - Denmark Open 5.716.784 6.304.167 

17.399.823 12.922.649 

11 Anden gæld 

Feriepengeforpligtelse 1.719.259 1.580.477 

Para Badminton 54.901 64.364 

Diverse skyldige omkostninger 2.001.615 1.616.600 

3.775.775 2.385.020 
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BUDGET 2021 

Note  

Budget 
2021 

Indtægter 

Klubber og kreds 5.620.000 

1 Tilskud 14.890.000 

DGI 1.100.000 

Sponsorer og kommercielle 8.050.000 

2 Events og arrangementer 25.615.000 

Andre indtægter 518.000 

Netto udgifter til fradrag i indtægter -2.691.625

Indtægter i alt 53.101.375 

Udgifter 

3 Administration, Fællesudgifter og Udvalg -7.935.825

4 Klubudvikling - Badminton For Livet -1.950.500

5 Konkurrence, event og IT -30.470.450

6 Elite og Talentudvikling -12.881.600

Udgifter i alt -53.238.375

Ordinært resultat -137.000

7 Afskrivninger -200.000

Årets Resultat -337.000
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NOTER 

Note  

Budget 
2021 

1 Tilskud 

Team Danmark 8.620.000 

Danmarks IdrætsForbund 6.045.000 

Kulturministeriet 35.000 

Offentligt løntilskud 190.000 

14.890.000 

2 Events og arrangementer 

Denmark Open  11.200.000 
Denmark Denmark Challenge 
Thomas & Uber Cup 

300.000 
10.500.000 

BD & DGI Fælles konkurrenceaktiviteter 1.500.000 

Seniorarrangementer 615.000 

Ungdomsarrangementer 1.500.000 

25.615.000 

3 Administration, Fællesudgifter og Udvalg 

Administration -6.139.600

Fællesudgifter -1.260.000

Politiske udvalg -10.000

Aktivitetsudvalg -526.225

-7.935.825

4 Klubudvikling - Badminton For Livet 

Personale og Administration -950.500

Udvikling Badminton/BDFL -1.000.000

-1.950.500

5 Konkurrence, event og IT 
Administration  -4.010.700

Denmark Open  -10.453.750

Denmark Challenge  -550.000

Thomas & Uber Cup -9.975.000

BD & DGI Fælles konkurrenceaktiviteter -1.124.000

Seniorarrangementer -1.875.000

Ungdomsarrangementer -1.124.000

Para Badminton -50.000

IT -1.308.000

-30.470.450
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NOTER 

Note  

Budget 
2021 

6 Elite og Talentudvikling 

Personale Elite og Talentudvikling -5.705.100

Seniorelite konkurrence -3.580.000

Støtteaktiviteter -50.000

Ungdomsaktiviteter -1.731.500

Centeraktiviteter -1.395.000

Projekter -440.000

Talentcentre 20.000

-12.881.600

7 Afskrivninger 

Inventar, IT, baner, App -200.000
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