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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Esbjerg Squash Klub
Haraldsgade 41 B
6700 Esbjerg
Hjemmeside:
Hjemstedskommune:
CVR-nummer:
Regnskabsperiode:

www.esbjergsquashklub.dk
Esbjerg
33 02 41 77
l. januar 2018 - 31. december 2018

Bestyrelse

Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmed lem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Jens Muff
Ole Lauridsen
Kent Skovgaard
Steffan Jørgensen
Sune Christensen

Pengeinstitut

Jyske Bank
Torvet 21
6700 Esbjerg

Revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bavnehøjvej 6
6700 Esbjerg
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Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret l. januar 2018 - 31. december 2018 for Esbjerg Squash
Klub.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling
pr. 31. december 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar 2018 - 31. december 2018.
ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der
påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.
Årsrapporten indeholder alene eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, som relaterer sig til foreningens aktiviteter.
Esbjerg, 26. februar 2019

Jens Muff
Formand

Ole Lauridsen
Kasserer

Sune Christensen
Bestyrelsesmedlem

Kent Skovgaard
Bestyrelsesmedlem

Steffan Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Esbjerg Squash Klub
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Esbjerg Squash Klub for regnskabsåret l. januar - 31. december 2018, der omfatter
resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar - 31. december 2018 i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9.
Endvidere er revisionen udført under iagttagen af de krav Esbjerg Kommune stiller til foreninger, der modtager tilskud,
som overstiger kr. 500.000.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 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 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, 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
1) 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.
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2) 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 selskabets interne
kontrol.
3) 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.
4) 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 selskabets 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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
5) 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 ledelsen 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

Esbjerg, den 26. februar 2019.
riseret revisionsaktieselskab
6 70

Dorte Larsen
Statsautoriseret revisor
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Note

Periode 1 januar - 31 december
Resultatopgørelse
Indbetalinger
Kontingent
Leje
Gæst
Bandereklame
Medlems- og grundtilskud
Indbetalinger i alt
Aktivitetstimer
Spillerudgifter
Gaver og blomster
Kontingenter DSF
Turneringsgebyrer
Træningsaktiviteter (inkl. løn til trænere, kr. 28.688)
Interne turneringer, sommer- og julefest
Spillertøj
Deltagelse i danmarksturneringen, kørepenge m.m.
Afholdelse af egne turneringer DSF
Salgsfremmende omkostninger i alt

Realiseret
2018
DKK

Realiseret
2017
DKK

220.730
3.990
3.200
14.750
7.336
250.006

250.295
2.700
3.510
10.800
7.339
274.644

7.080

7.573

7.245
23.040
1.850
33.734
7.704
17.280
34.104

6.999
20.020
10.099
11.227
4.705
5.269
22.155
21.234
-101.708

o
-124.957

Lokaleomkostninger
Husleje
Regulering lokaletilskud tidligere år
Varme
El
Renovation
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af ventilationsanlæg m.m.
Rengøringsartikler
Arbejdsskadeforsikring rengøring
Lønninger rengøring
Lokaletilskud
Lokaleomkostninger i alt

565.000
305
25.125
33.397
1.644
5.692
3.648
4.013
2.229
24.300

565.000

-513.840
-151.513

-539.219
-114.229

o
o

o
28.023
29.968
1.584
1.077

o
484
3.012
24.300

Administrationsomkostninger
Annoncering
Nøglebrikker
Generalforsamling
EDB-omkostninger & gebyrer
Bestyre Ise sa nsva rsfo rsi kri ng
Småanskaffelser
I-Squash+ installationsudgifter
Internet
Revisorassistance, revision af regnskab
Abonnement Globus Data
Administrationsomkostninger i alt

4.278
5.095
2.500
10.501
325.091
9.537
14.375
13.980
-385.357

470
3.975
4.215
3.148
1.264
12.335
22.816
7.024
13.750
11.550
-80.547

Resultat før finansielle poster

-411.821

-21.840

1.327
1.327

1.204
1.204

75.000
75.000

79.509
79.509

-338.148

56.465

Renteudgifter, pengeinstitutter
Finansielle indtægter i alt
Renteindtægt, mellemregning Esbjerg Squash Center
Finansielle indtægter i alt
Årets resultat
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Note

Balance, aktiver

1

Andre tilgodehavender
Den selvejende Institution Esbjerg Squash Center
Forudbetalt acanto for I-Squash anlæg
Tilgodehavende bandereklame m.m
Andre tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Skattekonto
Jyske Bank, konto nr. 5095-1117543
Vestjysk Bank, konto nr. 7606-1394672
Jyske Bank, konto nr. 5095-1009641
Likvide beholdninger i alt

2018

2017

DKK

DKK

3.660.554

o

3.880.283
186.434

8.438
3.668.992

4.066.717

293.273
626.585
29.376
952.258

2.994
681
239.409
627.085
26.071
896.240

4.621.250

4.962.957

3.024

o

Aktiver
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Note

Balance, passiver

Egenkapital
Egenkapital, primo
Årets overførte resultat
Egenkapital i alt
Skyldig moms
Skyldig moms primo
Udgående moms
Udgående moms - EU varekøb
Afregnet moms
Skyldig moms i alt
Anden gæld
Skyldig A-skat mv.
Skyldige feriepenge
For meget modtaget lokaletilskud
Forudindgået kontingent
Andre skyldige omkostninger
Anden gæld i alt
Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

1

Den selvejende institution Esbjerg Squash Center
Mellemværende forrentes med 2 %.

2

Eventualforpligtelser
ingen.

3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
ingen.
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2018
DKK

2017
DKK

4.858.819
-338.148
4.520.671

4.802.354
56.465
4.858.819

39.987
3.688
18.532
-41.237
20.970

5.175
2.700
37.287
-5.175
39.987

977
1.289
45.510
11.900
19.933
79.609

1.423
1.078
26.581
17.788
17.281
64.151

100.579

104.138

4.621.250

4.962.957
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for Esbejrg Squash Klub er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for
virksomheder i regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
Årsregnskabet udarbejdes efter samme praksis som sidste år.
Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
Resultatopgørelsen
Indtægter

Kontingentindtægter omfatter regnskabsåret. Forudindbetalinger vedrørende det kommende år er opført som gæld i
årsrapporten.
Bandereklameindtægter er medregnet efter faktureringsprincippet.
Lokaletilskud Esbjerg kommune

Modtaget lokaletilskud omfatter regnskabsåret. Eventuel for meget modtaget lokaletilskud opføres som gæld i regnskabet
på baggrund af de faktisk afholdte udgifter og antal aktivitetstimer.
Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Bestyrelsesudgifter

Bestyrelsen har fri kontingent.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og - udgifter.
Skatter/moms

Esbjerg Squash Klub er ikke skattepligtig af eventuelt overskud.
Esbjerg Squash Klub er momsregistreret hvad angår bandereklamer.
Balancen
Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til normi nel værdi.
Tilgodehavende Esbjerg Squash Center er forrentet med 2%.
Egenkapital

Hele foreningens overførte resultat betegnes som frie reserver.
Gældsforpligtelser

Kontingentindbetalinger vedrørende efterfølgende regnskabsår er opført som gæld.
For meget modtaget lokaletilskud fra Esbjerg kommune er opført som gæld.
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