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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
Kolding If Fodbold ApS

Marcus Alle 30

  6000 Kolding

CVR-nr.: 39250330

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår:  - 01.01.2021 31.12.2021

Bestyrelse
Claus Holm-Søberg, formand

Michael Christian Duus

Søren Sundahl

Thorsten Andy Madsen

Kim Hyldahl

Lars Terkelsen

Kristian Peter Jessen

Direktion
Lars Terkelsen, direktør

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Egtved Allé 4 
 6000 Kolding 
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  - 
 for .

01.01.2021
31.12.2021 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.  samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret  - 

.
31.12.2021 01.01.2021

31.12.2021

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

vores

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 18.03.2022

Direktion

Lars Terkelsen
direktør
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Claus Holm-Søberg
formand
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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  for regnskabsåret  - 

, der  omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

  Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede  af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  samt af resultatet af selskabets  aktiviteter for regnskabsåret 

 -  i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Kolding If Fodbold ApS 01.01.2021
31.12.2021

31.12.2021
01.01.2021 31.12.2021

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 International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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. 
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 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. 

 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 væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 18.03.2022

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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Sportslig udvikling 
 Sæsonen 2020/2021 endte desværre med en nedrykning til 2. division. Nedrykningen blev en realitet på sidste 
spilledag med den absolut mindste margin. Den sportslige målsætning er selvsagt oprykning til 1. division igen.  

 Det sportslige setup er siden nedrykningen bevaret fuldt ud og styrket yderligere herunder er deltidssetuppet 
ændret således at spillerne træner først på dagen og hverdagen i høj grad er tæt på et fuldtidssetup. En træg 
start på sæsonen 2021/2022 gør desværre oprykningen allerede til sommer umulig, men dette ændrer ikke på 
de langsigtede målsætninger for klubben.

  Kolding IF Fodbold igangsatte i 2021 en fusion med KoldingQ og denne er nu netop formelt endeligt godkendt af 
DBU. I praksis er sammenlægningen godt undervejs og spillerne fra KoldingQ spiller således allerede under 
Kolding IF Fodbolds navn. Idet fusionen formelt er godkendt, er Gensidige Kvindeligaholdet nu en del af 
selskabets aktivitetsområder. Ambitionerne for kvindeligaholdet er at være en del af den absolutte top af dansk 
kvindefodbold, hvor udviklingen pt. går meget stærkt og går en lys fremtid i møde.  

 Økonomisk udvikling 
 Årets resultat blev et underskud på 3.191 t.kr., hvorefter egenkapitalen udgør 502 t.kr. Årets resultat er i 
overensstemmelse med de overordnede forventninger jf. budgettet for 2021, som var udarbejdet med en 
forudsætning om forbliven i 1. division. Resultatet er derfor acceptabelt. 

 Nedrykningen til 2. division har påvirket resultatet i væsentlig grad, idet TV-penge og tilskuerindtægter er blevet 
stærkt reduceret. Årets resultatet ville således have været tæt på eller i balance såfremt nedrykningen ikke var 
blevet en realitet. 

 Sponsorsiden er igen vokset betragteligt i årets løb og opbakningen til klubben fra sponsorer har aldrig været 
større og er fortsat støt stigende. Antallet af sponsorer er vokset med over 100 i årets løb. Et yderst vellykket 
spinningevent bidrager ligeledes positivt til årets resultat.  

 Covid-19 og kompensationsordninger 
 Restriktioner i forbindelse med Covid-19 har desværre igen lagt store begrænsninger på bl.a. tilskuerantallet 
hvorfor indtægterne på kampdage; Billetindtægter, Food & Beverage samt sponsorater har været yderst 
begrænsede i specielt foråret 2021. Selskabet har i forbindelse med de generelle kompensationsordninger 
knyttet til aflyste eller væsentligt ændrede arrangementer som følge af forsamlingsforbuddet afledt af Covid-19 
pandemien, modtaget kompensation i forhold til gældende ordninger. Se hertil note 2. 
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 Faciliteter:  
 Arbejdet med Fremtidens Stadion i Kolding er fortsat i 2021 i tæt samarbejde med byrådet og Kolding Kommune.
 Følgende fremskridt i projektet er realiseret i 2021: 
 - Lokalplan er førstebehandlet i byrådet og klar til høringsperiode i 2022.  
 - Købsaftale for grundstykke er underskrevet mellem Kolding Kommune og Kolding Stadion Tribune ApS. 
 - Projektforslag er færdiggjort af Sweco dvs. nyt stadion er færdigprojekteret og klar til udbudsfase. 
 - Nye lysmaster designet i fuld overensstemmelse med projektforslaget er rejst og taget i brug. 

 Klubben forsætter opgraderingen på såvel den sportslige og administrative side således de langsigtede mål om 
topfodbold i Kolding kan realiseres. 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 divisionerne, er den indtægtskilde, der knytter sig størst usikkerhed til og 
som kan påvirke de fremtidige resultater væsentligt i både positiv og negativ retning. Klubbens mål er uændret 
balance mellem indtægter og udgifter, hvilket kræver en oprykning til 1. division. 

 Ejerkredsen er uændret og består af lokale Kolding investorer. Ejerkredsen har før aflæggelsen af dette 
årsregnskab afgivet en støtteerklæring for tilførsel af kapital der sikrer likviditeten og et solidt fundament under 
klubben. Lokal forankring i Kolding og en målsætning om at bringe topfodbold til Kolding er de vigtigste 
pejlemærker for klubben.  
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Resultatopgørelse for 2021

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Bruttofortjeneste/-tab 2 8.544.319 9.797.516

Personaleomkostninge r 3 (11.532.046) (10.498.420)

Af- og nedskrivninger (176.590) (148.803)

Driftsresultat (3.164.317) (849.707)

Andre finansielle  indtægter 104 155

Andre finansielle omkostninger (26.529) (28.323)

Resultat før skat (3.190.742) (877.875)

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat (3.190.742) (877.875)

   

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat (3.190.742) (877.875)

Resultatdisponering (3.190.742) (877.875)
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Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 720.146 373.478

Indretning af lejede lokaler 279.594 209.731

Materielle aktiver 4 999.740 583.209

Anlægsaktiver  999.740 583.209

Fremstillede varer og handelsvarer 57.728 100.657

Varebeholdninger 57.728 100.657

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.566.547 1.584.434

Andre tilgodehavender 367.614 2.502.167

Tilgodehavende skat 2.000 4.000

Periodeafgrænsningsposter 697.469 480.222

Tilgodehavender 2.633.630 4.570.823

Likvide beholdninger 3.323.711 3.473.962

Omsætningsaktiver 6.015.069 8.145.442

Aktiver 7.014.809 8.728.651
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Passiver

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Virksomhedskapital 2.000.000 2.000.000

Overført overskud eller underskud (1.497.675) 1.693.067

Egenkapital 502.325 3.693.067

Anden gæld 632.622 765.306

Langfristede gældsforpligtelser 5 632.622 765.306

Leverandører af varer og tjenesteydelser 422.879 590.930

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 7.725 90.572

Anden gæld 4.207.017 2.298.776

Periodeafgrænsningsposter 1.242.241 1.290.000

Kortfristede gældsforpligtelser 5.879.862 4.270.278

Gældsforpligtelser 6.512.484 5.035.584

Passiver 7.014.809 8.728.651

Going concern 1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 6
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Egenkapitalopgørelse for 2021

Virksomheds-
kapital

 kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
 kr.

I alt
 kr.

Egenkapital primo 2.000.000 1.693.067 3.693.067

Årets resultat 0 (3.190.742) (3.190.742)

Egenkapital ultimo 2.000.000 (1.497.675) 502.325
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Noter

 Going concern1
Selskabets kapitalejere har givet tilsagn om, at de vil tilføre selskabet kapital i det omfang det er påkrævet for, at 
Kolding IF Fodbold ApS kan betale sine kreditorer i overensstemmelse med de foreliggende budgetter for 2022, 
og i øvrigt have den økonomi, der er nødvendig for at sikre DBU-licenser.

 Bruttofortjeneste/-tab2
Andre driftsindtægter, der indgår under bruttofortjenesten, omfatter modtaget lønkompensation under den 
generelle lønkompensationsordning, der blev etableret, som følge af udbruddet og spredningen af COVID-19 i 
2021 med 240 t.kr. samt indregnet forventet kompensation for aflyste arrangementer med 1.629 t.kr. 

 Personaleomkostninger3

 
2021

kr.  
2020

kr.

Gager og lønninger 9.687.566 8.350.520

Pensioner 459.716 1.015.238

Andre omkostninger til social sikring 208.246 184.805

Andre personaleomkostninger 1.176.518 947.857

11.532.046 10.498.420

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 25 22

 Materielle aktiver4

Andre anlæg,
  driftsmateriel

 og inventar
 kr.

Indretning af
 lejede lokaler

kr.

Kostpris primo 563.770 243.573

Tilgange 474.543 118.578

Kostpris ultimo 1.038.313 362.151

Af- og nedskrivninger primo (190.292) (33.842)

Årets afskrivninger (127.875) (48.715)

Af- og nedskrivninger ultimo (318.167) (82.557)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 720.146 279.594
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 Langfristede forpligtelser5
Forfald

 efter 12
  måneder

 
 

2021
kr.

Restgæld
  efter 5 år

 2021
kr.

Anden gæld 632.622 632.622

632.622 632.622

 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser6

 
2021

kr.
2020

kr.

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt 181.152 0
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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
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. 

 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 driftsindtægter 
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

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.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
virksomhedens medarbejdere.

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 indtægter 
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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. 

Balancen
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 



Kolding If Fodbold ApS | Anvendt regnskabspraksis 17

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende og skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

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.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.


