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LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden.
Årsregnskabet er aflagt efter god regnskabsskik og gældende lovgivning.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Endvidere erklærer ledelsen, at indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26/2 2020.

Hellerup, den 20. juni 2022

Bestyrelse

Stine Schmeichel

Sabrina Kvist Jensen

Michelle Jensen

Katja Moesgaard

Louise Janniche

Kasper Schmeichel

Thomas Delaney
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og gældende lovgivning.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende
lovgivning.
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.
Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution
og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende lovgivning for årsregnskaber beregnet til internt brug og således ikke opfylder årsregnskabslovens regler. Da årsregnskabet er udarbejdet til intern brug for Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden, kan årsregnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende lovgivning. 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 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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. Fejlinformation 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:
•

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 foreningens 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
foreningens 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 foreningen 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Skjern, den 20. juni 2022
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Morten Olesen
statsautoriseret revisor
mne43455
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden
Aurehøjvej 17 B 2.
2900 Hellerup
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

39 05 66 66
Københavns Kommune
1. januar - 31. december

Formål

Foreningens formål er at indsamle midler til velgørenhedsformål og ultimativt at indsamle midler og opspare tilstrækkelige midler til stiftelse af en
fond. Midlerne indsamles ved gennemførelse af diverse events og fundraising til velgørenhedsformål.

Bestyrelse

Stine Schmeichel
Michelle Jensen
Louise Janniche
Thomas Delaney

Revision

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Erhvervsparken 7B
6900 Skjern

Sabrina Kvist Jensen
Katja Moesgaard
Kasper Schmeichel
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden for 2021 er aflagt i overensstemmelse
med god regnskabsskik og gældende lovgivning. Regnskabsopstillingen er tilpasset til foreningens
formål og behov.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå foreningen, og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Periodisering
Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyntagen til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres.
Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.
Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum måles til kostpris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende
opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2021
INDTÆGTER
Andel ved afholdelse af indsamlingsshow Røde Kors
- samlet resultat indsamlingsshow 9 mio. kr. Modtagne donationer
INDTÆGTER IALT

1

2

2020

500.000

0

114.371
614.371

1.574.553
1.574.553

104.650
104.650

206.138
206.138

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

509.721

1.368.415

Finansielle omkostninger

(13.172)

ÅRETS RESULTAT

496.549

RESULTATDISPONERING
Uddelinger til:
Børnesagens Fællesråd
Røde Kors
Mødrehjælpen
Red Barnet
Folkefonden
Overførsel til kapitalkonto

128.000
0
0
0
30.000
338.549

OMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger

496.549
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(12.497)
1.355.918

320.000
230.000
299.309
600.000
0
(93.391)
1.355.918

BALANCE 31. DECEMBER
Note

2021

2020

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Huslejedepositum

18.019

17.625

Finansielle anlægsaktiver

18.019

17.625

ANLÆGSAKTIVER I ALT

18.019

17.625

500.000

0

6.006

5.875

506.006

5.875

Likvide beholdninger

1.462.527

1.752.941

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

1.968.533

1.758.816

AKTIVER I ALT

1.986.552

1.776.441

1.578.003

1.671.394

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavende donation Røde Kors-indsamlingsshow
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
3

PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo primo
Overførsel fra årets resultat

338.549

EGENKAPITAL I ALT

(93.391)

1.916.552

1.578.003

Skyldige omkostninger

70.000

198.438

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

70.000

198.438

1.986.552

1.776.441

GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER I ALT
4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5

Eventualposter
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NOTER
Note
1

2021

2020

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Husleje

72.075

70.500

1.935

1.935

0

86.438

3.637

4.816

374

4.409

Porto og gebyrer

4.514

2.276

Rejseudgifter

9.615

17.129

0

6.135

12.500

12.500

104.650

206.138

13.172

12.497

13.172

12.497

Abonnementer
Advokat
Telefon
Kontorartikler m.m.

Restaurationsbesøg
Revision samt regnskabsmæssig assistance

2 FINANSIELLE OMKOSTNINGER
Renter bank

31/12 2021
3

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Handelsbanken - konto 76202113015

4

31/12 2020

1.462.527
1.462.527

PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER
Ingen.

5 EVENTUALPOSTER
Ingen.
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1.752.941
1.752.941

