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2 Frederiksberg Idræt

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Frederiksberg, den 9. februar 2022

Direktion:

Søren Burchall

Økonomiudvalget:

Michael Christiansen Brian Christensen

Frank Meldgaard Pedersen Torben Lorentzen

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og hvor det er fundet hensigtsmæssigt, er 
årsregnskabet tilstræbt udarbejdet i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af FIU´s aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af FIU´s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. 
december 2021.

Økonomiudvalget og bestyrelsesformanden har dags dato aflagt årsregnskabet for Frederiksberg Idræt for 
regnskabsåret 2021.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

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

3 Frederiksberg Idræt

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
FIU har indarbejdet budgettal i årsregnskabet. Vi har ikke revideret de i årsregnskabet anførte budgettal.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere FIU´s 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 FIU, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet". Vi er uafhængige af FIU 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.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven og god offentlig regnskabsskik. 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.

Til repræsentantskabet for Frederiksberg Idræt

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksberg Idræt for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelser, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, og hvor det er fundet hensigtsmæssigt, er årsregnskabet 
tilstræbt udarbejdet i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af FIU´s aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af FIU´s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. 
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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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.

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 FIU´s interne kontrol.  

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. 

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.

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: 

Udtalelse om ledelsesberetningen

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.

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 FIU´s 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 FIU ikke længere kan 
fortsætte driften.

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 
årsregnskabsloven.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Albertslund, den 9. februar 2022
Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Peter Jensen
Registreret revisor

mne26742

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 de 
virksomheder, 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 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 de virksomheder, 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 i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Frederiksberg, den 9. februar 2022

Jørgen Andersen Claus B. Madsen

Regnskabet gennemgået - det har ikke givet anledning til særlige bemærkninger.
Revisorer i Frederiksberg Idræt

Midlerne i FIU er brugt fornuftigt i forhold til FIU´s formål og interesser, og vi har kontrolleret at de økonomiske 
midler er anvendt til relevant drift af idrætsanlæg, til de enkelte anlægs bedste og dermed til gavn for de 
medlemmer der benytter anlæggene.

De interne revisorers gennemgang
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FIU´s væsentligste aktiviteter

Årsregnskabet for 2021 er påvirket af COVID-19 situationen, som medførte nedlukning af idrætsanlæggene 
og/eller aflysning af en lang række arrangementer i vores idrætsanlæg. Dette resulterede i mistede lejeindtægter 
såvel som omsætning i cafeteriaerne, hvilket mærkbart ses af regnskabet. Flertallet af vores samarbejdspartnere 
har dog forventning om at gennemføre eller genoptage deres aktiviteter, når myndighedernes restriktioner igen 
tillader dette.

Med rettidig omhu har vi på flere områder gennemført besparelser på udgiftsposterne, hvorfor vi på 
tilfredsstillende vis er kommet økonomisk helskinnet igennem et turbulent år.

Derudover er der efter bestyrelsens opfattelse ikke indtruffet usædvanlige forhold i regnskabsåret 2021.

FIU's hovedaktiviteter omfatter drift af Frederiksberghallerne, Frederiksberghallerne Hal 4, Mariendalshallen, 
Damsøbadet, Bülowsvejhallen, Kedelhallen og Hermeshallen samt drift af den fælles café.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Usædvanlige forhold

Årets resultat blev et overskud på tkr. 546.

Resultatet af basisdriften anses for tilfredsstillende. Det er ledelsens vurdering at den normale udvikling af 
basisdriften fortsætter i indeværende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling af regnskabsposter.

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens 
udsagn.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

9 Frederiksberg Idræt

Resultatopgørelse

Personaleomkostninger præsenteres under driftsomkostninger og disse omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og 
pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af FIU´s medarbejdere. I personaleomkostninger er 
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Generelt om indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Regnskabsklasse

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter

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.

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

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde FIU, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Omkostninger
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår udgifterne vedrører. I det omfang udgifter er betalt 
for en periode efter statustidspunktet periodiseres denne del af udgiften, og indregnes i resultatopgørelsen for det 
næste regnskabsår.

Indtægter omfatter årets fakturerede omsætning ekskl. moms, samt modtagne tilskud fra kommunen. Indtægter 
indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte 
vederlag.

Forpligtelser indregnes i balancen, når FIU som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå FIU, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 
der vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Årsregnskabet for Frederiksberg Idræt for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder, og hvor 
det er fundet hensigtsmæssigt, er årsregnskabet tilstræbt udarbejdet i overensstemmelse med god offentlig 
regnskabsskik.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud 
over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis 
gruppe af aktiver. Der 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.

Beholdningen af værdipapirer optages til kostpriser, og realiserede kursgevinster og kurstab resultatføres.

Særlige poster

Tilskud til opførelse af ejendomme modregnes i ejendommens anskaffelsessum, således at ejendommens 
bogførte værdi er den samme værdi som den tilhørende gæld på ejendommen.

Værdiansættelsen af de materielle anlægsaktiver kan foretages med udgangspunkt i anskaffelsesprisen, reduceret 
med afskrivninger foretaget lineært over aktivernes forventede levetid. Dog afskrives ejendomme med tilhørende 
anlæg således, at ejendommens bogførte værdi er den samme værdi som den tilhørende gæld på ejendommen. 
Ejendomme med tilhørende anlæg, som er finansieret af FIU´s egne midler, afskrives direkte over 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Ejendomme med tilhørende anlæg, som er finansieret af tilskud til FIU, 
afskrives direkte over resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteomkostninger og garantiprovision.

Årets tilgang af materielle anlægsaktiver og småanskaffelser, som er finansieret af FIU´s egne midler, afskrives 
direkte over resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede 
værdipapirer.

Anvendt regnskabspraksis

Størrelsen og arten af indtægts- og omkostningsposter i resultatopgørelsen, som er særlige på grund af størrelse 
eller art, oplyses i en særskilt note til resultatopgørelsen.

Andre finansielle indtægter og omkostninger
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I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle 
leasingkontrakter.

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for tidspunktet for 
levering af den aftalte vare eller færdiggørlse af den aftalte tjenesteydelse.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der 
kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende år.

Varebeholdninger

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 
lavere.

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når FIU på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som 
resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på FIU's 
økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

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

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter
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12 Frederiksberg Idræt

Resultatopgørelse for Frederiksberg Idræt for 2021
Realiseret Budget Realiseret

2021 2021 2020

Indtægter

Tilskud Frederiksberg Kommune 22.685.868 22.528.637 21.944.819
Hallejeindtægter 3.713.427 4.685.855 4.328.737
Særlige poster 0 0 177.030
Øvrige driftsindtægter 3.274.677 2.332.361 2.551.724
Kontingentindtægter FIU 84.000 78.000 78.000

Indtægter ialt 29.757.972 29.624.853 29.080.310

Driftsomkostninger

Personaleomkostninger -15.789.517 -16.201.516 -15.418.837
Årets større opgaver (specifikation side 15) -1.483.948 -645.000 -1.655.560
Vedligeholdelsesomkostninger -3.167.141 -3.425.335 -3.353.710
Energiomkostninger -3.768.992 -4.211.000 -3.771.010
Kontorholdsomkostninger -1.035.953 -880.000 -900.458

-23.000 0 -69.226
Ikke allokerede midler 0 -590.000 0
Øvrige driftsomkostninger -1.813.109 -1.390.200 -1.409.349

Driftsomkostninger ialt -27.081.660 -27.343.051 -26.578.150

Dækningsbidrag 2.676.312 2.281.802 2.502.160

Kapacitetsomkostninger

Administrationsomkostninger -1.408.802 -1.542.000 -1.523.536
Bestyrelsesomkostninger -165.100 -162.000 -165.100

Driftsresultat 1.102.410 577.802 813.524

Andre finansielle omkostninger -555.944 -548.642 -592.706

Resultat primær drift 546.466 29.160 220.818

Overført til FIU´s Rejselegat -28.000 -25.000 -25.000

Årets resultat 518.466 4.160 195.818

Eksterne idrætsmæssige aktiviteter / 
projekter

13 Frederiksberg Idræt

Balance for Frederiksberg Idræt pr. 31. december 2021
Realiseret Realiseret

Aktiver 2021 2020

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 13.791.550 14.795.599

Materielle anlægsaktiver i alt 13.791.550 14.795.599

Anlægsaktiver i alt 13.791.550 14.795.599

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Debitorer 513.450 377.122
Mellemregning med FIU´s café 84.191 39.410
Andre tilgodehavender 919.348 209.510
Periodeafgrænsningsposter 118.685 146.576

Tilgodehavender i alt 1.635.674 772.618

Likvide beholdninger 7.293.736 7.987.072

Omsætningsaktiver i alt 8.929.410 8.759.690

Aktiver i alt 22.720.960 23.555.289
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14 Frederiksberg Idræt

Balance for Frederiksberg Idræt pr. 31. december 2021
Realiseret Realiseret

Passiver 2021 2020

Egenkapital
Overført resultat 3.059.590 2.541.124

Egenkapital i alt 3.059.590 2.541.124

Hensatte forpligtigelser
Hensættelser til igangsatte aktiviteter 1.589.250 1.082.409

Hensatte forpligtigelser i alt 1.589.250 1.082.409

Gældsforpligtigelser

Langfristede gældsforpligtigelser
Realkreditinstitutter 12.759.550 13.791.599

Langfristede gældsforpligtigelser i alt 12.759.550 13.791.599

Kortfristede gældsforpligtigelser
Kortfristet del af langfristet gæld 1.032.000 1.004.000
Mellemregning med FIU´s café mv. 371.902 90.835
Modtagne forudbetalinger fra kunder 63.703 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.138.773 890.039
Anden gæld 541.512 2.901.352
Periodiseret tilskudsindtægt, Frederiksberg Kommune 1.317.391 823.301
Periodiseret tilskud og forudbetalinger, øvrige 847.289 430.630

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 5.312.570 6.140.157

Gældsforpligtigelser i alt 18.072.120 19.931.756

Passiver i alt 22.720.960 23.555.289

15 Frederiksberg Idræt

Realiseret Budget Realiseret
2021 2021 2020

Årets større opgaver

Frederiksberghallerne 0 0 28.460
Frederiksberghallerne, Hal 4 0 0 63.093
Administrationen 205.997 0 0
Damsøbadet 0 445.000 -87.025
Mariendalshallen 0 0 333.804
Bülowsvejhallen 0 0 49.866
Hermeshallen 56.000 200.000 130.250
Forbedringer af idrætsfaciliteter på skoler 63.949 0 54.704
Tilbageført hensatte anlægsmidler -16.998 0 0

Hensættelser til igangsatte aktiviteter:
Frederiksberghallerne 575.000 0 154.294
FIU fælles 0 0 150.000
Mariendalshallen 0 0 121.364
Bülowsvejhallen 0 0 31.750
Damsøbadet 400.000 0 0
Bygningsvedligeholdelse Hermeshallen 200.000 0 0
Administrationen 0 0 235.000

0 0 200.000

0 0 50.000

0 0 40.000

0 0 100.000

Årets større opgaver i alt 1.483.948 645.000 1.655.560

Tilskud til etablering af styrketræningslokale på 
Tre Falke Skole

Forbedring af petanque - anlægget i 
Frederiksberg Idrætspark
Ekstra bevilling til "pulje" tilskud til tiltag i 
klubberne for at understøtte BDFL

Etablering af vaskeri på Nandrupsvej 
Idrætsanlæg

Specifikation af årets større opgaver
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16 Frederiksberg Idræt

Administra-
tionen

Frederiksberg
hallerne Hal 4

Bülowsvej-
hallen

Indtægter
Hallejeindtægter 0 1.381.382 810.072 68.390
Øvrige indtægter 377.700 538.291 6.530 0

Indtægter i alt 377.700 1.919.673 816.602 68.390

Driftsomkostninger
Personaleomkostninger -3.662.096 -2.968.467 -486.685 -1.537.724
Vedligeholdelsesomkostninger -142.895 -1.098.373 -302.653 -167.000
Energiomkostninger 0 -1.002.630 -233.713 -263.900
Kontorholdsomkostninger -361.900 -159.887 -35.519 -97.515

0 -1.679.234 -51.264 -27.267

Driftsomkostninger i alt -4.166.891 -6.908.591 -1.109.834 -2.093.406

Netto driftsresultat -3.789.191 -4.988.918 -293.232 -2.025.016

Hermes-
hallen

Damsøbadet 
inkl. 

Nandrupsvej
Mariendals-

hallen Kedelhallen

Indtægter
Hallejeindtægter 419.769 140.863 727.414 165.537
Øvrige indtægter 1.128.772 1.033.093 157.291 0

Indtægter i alt 1.548.541 1.173.956 884.705 165.537

Driftsomkostninger
Personaleomkostninger -467.190 -2.886.571 -1.673.703 -2.107.081
Vedligeholdelsesomkostninger -84.440 -807.770 -322.624 -241.386
Energiomkostninger -397.888 -964.277 -288.676 -617.908
Kontorholdsomkostninger -59.250 -127.554 -92.654 -101.674

-24.725 -460.341 -42.598 -39.138

Driftsomkostninger i alt -1.033.493 -5.246.513 -2.420.255 -3.107.187

Netto driftsresultat 515.048 -4.072.557 -1.535.550 -2.941.650

Udvalgte poster opdelt på anlæg for 2021

Øvrige driftsomkostninger inkl. 
renteomkostninger prioritetsgæld

Øvrige driftsomkostninger inkl. 
renteomkostninger prioritetsgæld

17 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
2021 2020

Indtægter

Entrégivende arrangementer 300 100
Aktieudbytte 1.777 0
Reklamerettigheder 10.000 0

Indtægter ialt 12.077 100

Omkostninger

Renteomkostninger og gebyrer bank -257 -961
Udbetalt / uddelt fra Initiativpulje -3.000 -30.400

Omkostninger ialt -3.257 -31.361

Årets resultat 8.820 -31.261

Resultatopgørelse for FIU´s Initiativpulje for 2021
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18 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
Aktiver 2021 2020

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele 18.295 18.295

Finansielle anlægsaktiver i alt 18.295 18.295

Anlægsaktiver i alt 18.295 18.295

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Mellemregning FIU 138.029 29.905

Tilgodehavender i alt 138.029 29.905

Likvide beholdninger
Nordea, kontonr. 676 149 25.577 124.881

Likvide beholdninger i alt 25.577 124.881

Omsætningsaktiver i alt 163.606 154.786

Aktiver i alt 181.901 173.081

Balance for FIU's Initiativpulje pr. 31. december 2021

19 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
Passiver 2021 2020

Egenkapital
Overført resultat 181.901 173.081

Egenkapital i alt 181.901 173.081

Passiver i alt 181.901 173.081

Balance for FIU's Initiativpulje pr. 31. december 2021
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20 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
2021 2020

Indtægter

Salg af varer og tjenesteydelser 815.094 762.114
Vareforbrug -397.889 -419.215

Dækningsbidrag 417.205 342.899

Driftsomkostninger -234.713 -337.955

Resultat af primær drift 182.492 4.944

Renteomkostninger -885 -1.415

Årets resultat 181.607 3.529

Resultatopgørelse for FIU´s café for 2021

21 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
Aktiver 2021 2020

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger
Varebeholdninger 109.149 113.156

Varebeholdninger i alt 109.149 113.156

Tilgodehavender
Debitorer 18.399 693
Diverse tilgodehavender 6.810 0
Periodeafgrænsningsposter 1.634 0

Tilgodehavender i alt 26.843 693

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger 438.699 167.957

Likvide beholdninger i alt 438.699 167.957

Omsætningsaktiver i alt 574.691 281.806

Aktiver i alt 574.691 281.806

Balance for FIU´s café pr. 31. december 2021
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22 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
Passiver 2021 2020

Egenkapital
Overført resultat 367.078 185.472

Egenkapital i alt 367.078 185.472

Kortfristede gældsforpligtigelser

Anden gæld
Moms og afgifter 98.221 48.998
Andre skyldige omkostninger 44.617 32.400
Mellemregning FIU 64.775 14.936

Anden gæld i alt 207.613 96.334

Passiver i alt 574.691 281.806

Balance for FIU´s café pr. 31. december 2021

23 Frederiksberg Idræt

Kedel-hallen
Bülowsvej-

hallen Damsøbadet
Mariendals-

hallen

Indtægter 610.037 16.016 12.526 176.515
Vareforbrug -295.653 -875 -11.002 -90.359

Dækningsbidrag 314.384 15.141 1.524 86.156

Driftsomkostninger -110.845 -40.782 -30.301 -52.785

Resultat af primær drift 203.539 -25.641 -28.777 33.371

Renteomkostninger -253 -108 -128 -396

Årets resultat 203.286 -25.749 -28.905 32.975

Udvalgte poster opdelt på afdelinger for 2021
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Moms og afgifter 98.221 48.998
Andre skyldige omkostninger 44.617 32.400
Mellemregning FIU 64.775 14.936

Anden gæld i alt 207.613 96.334

Passiver i alt 574.691 281.806

Balance for FIU´s café pr. 31. december 2021

23 Frederiksberg Idræt

Kedel-hallen
Bülowsvej-

hallen Damsøbadet
Mariendals-

hallen

Indtægter 610.037 16.016 12.526 176.515
Vareforbrug -295.653 -875 -11.002 -90.359

Dækningsbidrag 314.384 15.141 1.524 86.156

Driftsomkostninger -110.845 -40.782 -30.301 -52.785

Resultat af primær drift 203.539 -25.641 -28.777 33.371

Renteomkostninger -253 -108 -128 -396

Årets resultat 203.286 -25.749 -28.905 32.975

Udvalgte poster opdelt på afdelinger for 2021



24 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
2021 2020

Indtægter

Overført fra FIU 28.000 25.000

Indtægter ialt 28.000 25.000

Omkostninger

Renteomkostninger og gebyrer bank -84 -1.094
Udbetalt/tilbagebetalt til FIF Lundaspelen 0 1.725
Udbetalt legat til FRB Bordtennisklub 0 -6.500

Omkostninger ialt -84 -5.869

Årets resultat 27.916 19.131

Resultatopgørelse for FIU´s Rejselegat for 2021

25 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
Aktiver 2021 2020

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Mellemregning FIU 214.457 36.457

Tilgodehavender i alt 214.457 36.457

Likvide beholdninger
Nordea kontonr. 361909 5.385 155.469

Likvide beholdninger i alt 5.385 155.469

Omsætningsaktiver i alt 219.842 191.926

Aktiver i alt 219.842 191.926

Balance for FIU's Rejselegat pr. 31. december 2021
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26 Frederiksberg Idræt

Realiseret Realiseret
Passiver 2021 2020

Egenkapital

Kapitalkonto 25.000 25.000
Uddelingskonto 194.842 166.926

Egenkapital i alt 219.842 191.926

Passiver i alt 219.842 191.926

Frederiksberg, den 9. februar 2022

Bestyrelsen:

Michael Christiansen Torben Lorentzen Nicolai Sichlau
Bestyrelsesformand

Lars Sørensen Jens Laulund Michael Andersen

Balance for FIU's Rejselegat pr. 31. december 2021

27Frederiksberg Idræt

Budget
Indtægter 2021

Tilskud 22.699.855 22.528.637
Hallejeindtægter 5.792.000 4.685.855
Kontingentindtægter FIU 87.000 78.000
Øvrige driftsindtægter 3.959.853 2.332.361

Indtægter i alt 32.538.708 29.624.853

Driftsomkostninger
Personaleomkostninger -17.936.940 -16.201.516
Årets større opgaver -755.000 -645.000
Vedligeholdelsesomkostninger -3.813.500 -3.425.335
Energiomkostninger -4.261.000 -4.211.000
Kontorholdsomkostninger -910.000 -880.000
Ikke allokerede midler -950.000 -590.000
Øvrige driftsomkostninger -1.795.035 -1.390.200

Driftsomkostninger i alt -30.421.475 -27.343.051

Dækningsbidrag 2.117.233 2.281.802

Kapacitetsomkostninger
Administratoinsomkostninger -1.388.000 -1.542.000
Bestyrelsesomkostninger -162.000 -162.000

Kapacitetsomkostninger i alt -1.550.000 -1.704.000

Driftsresultat 567.233 577.802

Finansielle poster
Finansielle indtægter 0 0
Finansielle omkostninger -540.000 -548.642

Resultat primær drift 27.233 29.160

Overført til FIU's Rejselegat -25.000 -25.000

Årets resultat 2.233 4.160

Budget for regnskabsåret 2022 til orientering
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