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Ledelsesberetning

Aktivitet
Foreningens formål er:

at sikre medlemmerne de bedste muligheder for en aktiv, alsidig og udviklende
fritidsinteresse,

at sikre medlemmerne mulighederne for at spille fodbold på det niveau, der
passer den enkelte bedst,

at sikre medlemmerne de optimale sociale rammer for sportens udøvelse,

at sikre medlemmerne et fællesskab inden for rammerne af holdsport, samt at
drive eventuelle sideaktiviteter som bestyrelsen måtte finde egnede til at
indgå i driften af klubben.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 217.302, og
foreningens balance pr. 31. december 2017 udviser en foreningskapital på kr. 550.344.

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil
kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt foreningsregnskabet for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2017 for Vallensbæk IF Fodbold.

Foreningsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at foreningsregnskabet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Foreningsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbæk, den 20. februar 2018

Bestyrelsen:

Formand Næstformand

Peter Rasmussen

Morten Olsen Betina Kjær Negosanti

Thomas Aagaard Flemming Berg

Dann Petersen John Sørensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Vallensbæk IF Fodbold

Konklusion
Jeg har revideret foreningsregnskabet for Vallensbæk IF Fodbold for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Foreningsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at foreningsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decemeber 2017 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 er i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Mit ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af foreningsregnskabet". Jeg er uafhængige af foreningen i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom jeg har opfyldt mine øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er min opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Bestyrelsens ansvar for foreningsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et foreningsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at ud-
arbejde et foreningsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af foreningsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere for-
eningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift,
hvor dette er relevant, samt at udarbejde foreningsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvi-
dere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Revisors ansvar for revisionen af foreningsregnskabet
Mit mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om foreningsregnskabet 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 overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

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 grund-
lag af foreningsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager jeg faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

o Identificerer og vurderer jeg risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-
handlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrække-
ligt og egnet til at danne grundlag for min 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.

o Opnår jeg 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.

o Tager jeg stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som be-
styrelsen har udarbejdet, er rimelige.

o Konkluderer jeg, om bestyrelsens udarbejdelse af foreningsregnskabet 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 forsætte driften.
Hvis jeg konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal jeg til bestyrelsen gøre
opmærksom på oplysninger herom i foreningsregnskabet eller, hvis sådanne oplys-
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere min konklusion. Mine konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for min revisionspå
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke
længere kan fortsætte driften.

o Tager jeg stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af forenings-
regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om foreningsregnskabet 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 - fortsat

Jeg kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som jeg identificerer under
revisionen.

Vallensbæk Strand, den 20. februar 2018

Kenneth Boll Jensen
Revisor
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

2017 2016
Note kr. kr.

Medlemskontingenter 1 639.827 709.986
Tilskud Vallensbæk Kommune, VI39 2 358.895 376.469
Stævneindtægter 5.995 0
Sponsorindtægter 22.959 59.329
Indtægter fra afholdelse af loppemarked 48.900 46.846
Indtægter i alt 1.076.576 1.192.630

Træner og bestyrelsesgodtgørelse 3 301.655 355.171
Turneringer/stævner mv. 4 208.328 249.679
Møder, generalforsamling mv. 19.830 21.263
Træner/leder fest 34.456 0
Materialeudgifter (tøj, bolde mv.) 99.261 206.085
Uddannelse 5 49.280 33.670
Administration 6 35.307 27.900
Spiller bus 48.000 21.176
Holdudgifter (holdbeløb) 57.850 72.475
Gebyrer 5.307 6.823
Udgifter i alt 859.274 994.242

Årets resultat 217.302 198.388

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 217.302 198.388
217.302 198.388
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Balance
pr. 31. december

2017 2016
kr. kr.

Aktiver
Omsætningsaktiver

Tilgodehavende
Tilgodehavende kontingent 24.600 26.200
Forudbetalte omkostninger 45 0
Tilgodehavende diverse 63.617 0
Tilgodehavende i alt 88.262 26.200

Likvide beholdninger
Kassebeholdning 0 1.700
Nordea Bank kto. 1420-1200-009-785 (drift) 30.052 70.053
Nordea Bank kto. 1420-6888-939-200 (diverse) 128.272 70.434
Nordea Bank kto. 1420-8972-852-065 (stævne) 393 393
Nordea Bank kto. 1420-3492-415-579 (holdbeløb) 400 7.050
Nordea Bank kto. 1420-6279-101-675 (loppemarket) 0 14.300
Danske Bank kto. 9570-716-3606 (kontingent) 312.244 231.523
Danske Bank kto. 9570-475-6339 (sponsorer) 2.495 21.136
Likvide beholdninger i alt 473.855 416.588

Omsætningsaktiver i alt 562.117 442.788

Aktiver i alt 562.117 442.788

9



Balance
pr. 31. december

2017 2016
Note kr. kr.

Passiver
Foreningskapital
Foreningskapital primo 333.042 134.654
Årets resultat 217.302 198.388
Foreningskapital i alt 550.344 333.042

Gældsforpligtelser
Skyldige holdbeløb 400 7.050
Øvrige skyldige omkostninger 11.373 102.696
Kortfristede gældsforpligtelser 11.773 109.746

Gældsforpligtelser i alt 11.773 109.746

Passiver i alt 562.117 442.788

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 7
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt
bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen
Medlemskontingenter
Medlemskontigenter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet vedrører
regnskabsåret.

Sponsorindtægter
Sponsorindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten vedrører regn-
skabsåret.

Træneromkostninger
Træneromkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

Turnerings- og stævneomkostninger
Disse omkostninger omfatter dommerhonorare, turneringskontingenter samt bøder.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kon-
tingenter m.v.

Skat
Foreningen er ikke indkomstskattepligtig af foreningens aktiviteter.
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Noter

2017 2016
kr. kr.

Note 1. Medlemskontingenter

Lille Ungdom samt piger årg. 2006-2012 351.751 400.412
Store Ungdom og senior 8 mands 163.047 198.253
Senior 72.833 85.942
Oldboys 62.901 89.849
Passive medlemmer 828 11.719
Indtægtsandel af transfer 1.876 0
Kontingent TAB udmeldt 2017 -13.410 0
Kontingent TAB tidligere år 0 -76.189

639.827 709.986

Note 2. Tilskud Vallensbæk Kommune, VI39
Tilskud Vallensbæk kommune 280.954 284.203
Tilskud VI39 Hovedafdeling 77.941 92.266

358.895 376.469

Note 3. Træner og bestyrelsesgodtgørelse
Træner 280.655 339.171
Bestyrelse 21.000 16.000

301.655 355.171

Note 4. Turneringer/stævner mv.
Dommerhonorar 85.385 90.547
SBU: turneringer, kontingent 101.045 120.361
DGI: turneringer, kontingent 2.400 7.211
SBU: bøder 13.550 23.900
Kontingent VI39 mv. 5.948 7.660

208.328 249.679

Note 5. Uddannelse
Trænerkursus 49.280 33.670

49.280 33.670
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Noter

2017 2016
kr. kr.

Note 6. Administration
Kontorartikler 358 2.591
Annoncer 14.035 2.308
Porto 0 90
Øvrige kontingenter, abonnementer 0 4.470
DIBS/Clearhaus Gebyr 5.415 4.225
Revision og regnskabsmæssig assistance 8.000 6.500
Hjemmesideabonnement 7.500 7.717

35.307 27.900

Note 7. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser pr. 31/12 2017.
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