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Led e lses be retning

Aktivitet
Foreningens form6l er:

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

at sikre medlemmerne mulighederne for at spille fodbold p5 det niveau, der
passer den enkelte bedst,

at sikre medlemmerne de optimale sociale rammer for sportens udovelse,

at sikre medlemmerne et fellesskab inden for rammerne af holdsport, samt at
drive eventuelle sideaktiviteter som bestyrelsen mStte finde egnede til at
indgi i driften af klubben.

Udviklingen i aktiviteter og Okonomiske forhold
Foreningens resultatopgorelse for 2018 udviser et underskud p5 kr. 341.280, og
foreningens balance pr. 31. december 2018 udviser en foreningskapital p6 kr. 209.063.

Begivenheder eft er balancedagen
Der er efter regnskabs;rets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vesentligt vil
kunne pivirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
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ledelsespAtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt foreningsregnskabet for regnskabs-
dret 1. januar - 31. december 201.8 for Vallensbak lF Fodbold.

Foreningsregnskabet aflagges i overensstemmelse med ersregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at foreningsregnskabet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg6relse for
de forhold, beretningen omhandler.

Foreningsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbak, den 4. februar 2019

Bestyrelsen:
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Den uafhangige revisors revisionspitegn ing

Til medlemmerne i Vallensbak lF Fodbold

Konklusion

Jeg har revideret foreningsregnskabet for Vallensbek lF Fodbold for regnskabsiret
1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regn ska bspra ksis, resultatop-
gorelse, balance og noter. Fore n ingsreg nska bet udarbejdes efter 6 rsregnska bs loven.

Det er min opfattelse, at foreningsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decemeber 2018 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabs6ret L. januar - 31. december 2018 er i overens-
stemmelse med 6rsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Jeg har udfort min revision i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og de yderligere krav, der er galdende i Danmark. Mit ansvar if6lge disse

standarder og krav er nermere beskrevet i revisionspetegningens afsnit "Revisors

ansvar for revisionen af foreningsregnskabet". Jeg er uafhengige af foreningen i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og

de yderligere krav, der er galdende i Danmark, ligesom jeg har opfyldt mine Ovrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er min opfattelse, at det op-
nSede revisionsbevis er tilstrrakkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Bestyrelsens ansvar for foreningsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et foreningsregnska b, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med 5rsregnskabsloven. Bestyrelsen har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser n@dvendig for at ud-

arbejde et foreningsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af foreningsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere for-
eningens evne til at fortsette driften, at oplyse om forhold vedr6rende fortsat drift,
hvor dette er relevant, samt at udarbejde fore n ings regnska bet pi 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 g0re

dette.

Revisors ansvar for revisionen af forenintsregnskabet
Mit mal er at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om fore n ingsreg nska bet som helhed er
uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at
afgive en revisionspitegn ing med en konklusion. H@j grad af sikkerhed er et hojt
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfpres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gaeldende i Danmark, altid vil afdakke vaesentlig fejlinformation, nir sidan findes.
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Den uafhangige revisors revisionspitegning - fortsat

Fejlinformationer kan opst6 som f6lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
vesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse p6 de Okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traffer pE grund-
lag af foren ingsregnskabet.

Som led ien revision, der udf@res i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager.jeg faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

o ldentificerer og vurderer jeg risikoen for vesentlig fejlinformation i Srsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisions-
handlinger som reaktion pi disse risici samt opnir revisionsbevis, der er tilstrakke-
ligt og egnet til at danne grundlag for min konklusion. Risikoen for ikke at opdage
vasentlig fejlinformation forArsaget af besvigelser er hOjere end ved vasentlig
fejlinformation forArsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam mensvergelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern
kontrol.

o Opn6rjeg forstielse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, 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 regnskabsmassige sk@n og tilknyttede oplysninger, som be-
styrelsen har udarbejdet, er rimelige.

o Konkludererjeg, om bestyrelsens udarbejdelse af foreningsregnskabet p6 grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der p6 grundlag af det
opndede revisionsbevis er vasentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at forsatte driften.
Hvis jeg konkluderer, at der er en vesentlig usikkerhed, skal jeg til bestyrelsen gore
opmerksom p6 oplysninger herom iforeningsregnskabet eller, hvis s6danne oplys-
ninger ikke er tilstrekkelige, modificere min konklusion. Mine konklusioner er
baseret p6 det revisionsbevis, der er opn6et frem til datoen for min revisionspi
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medf6re, at foreningen ikke
lengere kan fortsatte driften.

o Tager jeg stilling til den sam lede presentation, struktur og indhold af forenings-
regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om foren ingsregnskabet afspejler
de underliggende transaktioner og begivenheder p5 en sidan mdde, at der gives
et retvisende billede heraf.
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Den uafhengige revisors revisionspAtegning - fortsat

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

Vallensbak Strand, den 4. februar 2019

V^^Agl&**^
Ken neth Bolllensen
Revisor
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Resultatopg0relse
1. januar - 31. december

M e d lem s ko ntinge nte r

Tilskud Vallensbek Kommune, Vl39
Stavneindtegter
Sponsorindtegter
lndteegter fra afholdelse af loppemarked
Indtagter i alt

Tr-ner og bestyrelsesgodtg@retse

Turneringer/stavner mv.

MOder, generalforsa m ling mv.

Traner/leder fest
Materia leudgifter (t6j, bolde mv.)

Uddannelse
Ad m inistration
Spiller bus

Holdudgift er (holdbelob)
Gebyrer
Udgifter i alt

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering

Overf@rt resultat

L.r3t.372 1,.O76.576

316.580
220.706

44.34I
33.3 5 6

595.751
51.209

54.619
4.250

748.7 47
5. O:r 1

1.472.652 a59.275

-341-.280 2L7.30l

-34L.280 2L7 .30L
341,.280 2I7.30r

I

Note
2078

Kr.

622.824
333.833

ru.zoo
108.599

55.850

2017
kr.

639.827

3s8.895

5.995

22.959
48.900

5

6

7

3 01.65 5

204.329
19.830

34.456
99.26L
49.280

35.307
48.000
57.850

5.307

?

A
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Balance
pr. 31. december

Aktiver
Omsatningsaktiver

Tilgodehavende
Tilgodehavende kontingent
Forud betalte om kostninger
Tilgodehavende diverse
Tilgodehavende i alt

Likvide beholdninger
Kassebehold ning

Nordea kto. I42O-1200-OO9-7 85 (drift)
Nordea kto. 1420-6888-939-200 (O_Loppemarked)

Nordea kto. 7420-8972-852-055 (NY Sponsor konto)
Nordea kto. 7420-3492-4L5-57S (holdbel6b)
Danske Bank kto. 9570-7L6-3606 (kontingent)
Danske Ba nk kto. 9570-475-6339 (sponsorer)
Likvide beholdninger i alt

Omsatningsaktiver i alt

Aktiver i alt

27r.597 473.a55

223.348 562.1-1-6

____]4]48 ____:921]e

2018
Kr.

3.800

0

7 .957

20t7
kr.

24.600
45

oJ.o_to

t1-.7 51 88.2 61

0

55.439
88.148
2r.634

7.798
44.577

0

0

3 0.05 2

728.272

393

400

312.244
2.495
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Balance
pr. 31. december

Passiver

Foreningskapital
Foreningskapital primo

Arets resultat
Foreningskapital ialt

Galdsforpligtelser
Skyld ige holdbel0b

0vrige skyldige omkostninger
Kortf ristede galdsforpligtelser

Geldsforpligtelser i alt

Passiver ialt

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

2 09.063 5 50.343

400
11.3 7 3

14.285 1.L.773

1-4.285 lt.773

223.348 562.115

Note
2018

kr.

5 50.343

-34L.280

20t7
kr.

333.043
2!7 .30r

0

L4.285

10
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Anvendt regnskabspraksis

Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtegter samt

bestemmelserne i bekendtgorelse af lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnska bs pra ksis er uandret iforhold til sidste 5r,

Arsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Resultatopg0relsen
Medlemskontingenter
Medlemskontigenter indregnes i resultatopg@relsen, sSfremt kontingentet vedr@rer

regnska bsiret.

Sponsorindtagter
Sponsorindtegter indregnes i resu ltatopg@ relsen, sifremt indtegten vedrOrer regn-

ska bsaret.

Treneromkostninger
Treneromkostninger omfatter lonninger og ovrige l@nrelaterede omkostninBer.

Turnerings- og stavneomkostninger
Disse omkostninger omfatter dommerhonorare, tu rne ringskontin genter samt b@der.

Administrationsomkostninger
Adm inistrationsomkostn inger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kon-

tingenter m.v.

Skat
Foreningen er ikke indkomstskattepligtig af foreningens aktiviteter.
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Noter

Note 1. Medlemskontingenter

Lille Ungdom samt piger 5rg. 2006-2012
Store Ungdom og senior 8 mands

Senior
Oldboys
Passive medlemmer
Indtaegtsandel af transfer
Kontingent TAB udmeldt 2018

Kontingent TAB tidligere 5r

Note 2. Tilskud Vallensbak Kommune. Vl39
Tilskud Vallensbek kommune
Tilskud Vl39 H ovedafdeling

Note 3. Trenet og bestyrelsesgodtgorelse
Tr€ner
Ad ministrative om kostninger

Note 4. Turneringer/stEvner mv.
Dommerhonorar
SBU: turneringer, kontingent
DGI : turneringer, kontingent
SBU: boder
Kontingent Vl39 mv.

Diverse stavner

333.833 3s8.895

2074
kr.

20L7
kr.

3 68.548
151.860

59.501
49.732

888

7.587
-9.297

351.751
t63.O47
72.833
62.907

828

t.476
0

- 13.410
622.824 639.827

Z>O.LT I
77 .622

280.954
77 .94L

280.655
21.000

316.580 30L.655

289.580
27 .O00

72.r33
129.390

2.407
9.550
5.93 3

700

85.3 85

101.045

2.400
1.3.5 50

5.948

0
220.106 208.329
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Noter

Note 5. Materialeudgifter (tOj, bolde mv.)
Materialer mv.

Spiller/Traner tOj

Note 5. Uddannelse
Tranerkursus
Dommerkursus

2018

kr.

227.O34

368.777

20L7
kr.

99.261.

0

595.751

49.279
L.990

99.261

49.280
n

51.209

Note 7. Administration
Kontorartikler
Annoncer

@vrige kontingenter, a bonnementer
DIBS/Clearhaus Gebyr
Revision og regnskabsmassig assistance

Hjemmesideabonnement
54.519

Note 8. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser pr.3I/1,2 2018.

0

24.207

9.599

8.017

8.000

4.703

49.280

358

14.035

0

5.415

8.000
7.500

3s.307
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