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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

 

Til medlemmerne i Boldklubben Frem  

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Boldklubben Frem for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i alle væsent-
lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og i overensstemmelse 

med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og forenin-

gens vedtægter. 
 

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 nær-

mere 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 op-

nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen   

Boldklubben Frem har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019/20 

medtaget det af generalforsamlingen pr. 24. september 2019 godkendte resultatbudget for 
2019/20, samt det af bestyrelsen foreslåede budget for 2020/21. Resultatbudgetterne har, som det 

fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 
 

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i 

distribution og anvendelse 
Årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne for god 

regnskabsskik og i overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger 

i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til 
andet formål. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold. 
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansva-
ret 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 udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-

ten har til hensigt at likvidere foreningen, 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 væsent-

lige, 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 reak-

tion 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 forårsa-

get af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvi-
gelser 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 ud-

trykke 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 udarbej-
det, er rimelige. 
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· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet 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 kon-

klusion. 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, herun-

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 

 

Roskilde, den 28. september 2020 

 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

René Mørch Sørensen   Birgit Sode    
statsautoriseret revisor   statsautoriseret revisor   
mne15012    mne28909   

  



 

 

 

Ej revideret Ej revideret

Realiseret budget budget Realiseret
1/7 2019 - 1/7 2019 - 1/7 2020 - 1/7 2018 -
30/6 2020 30/6 2020 30/6 2021 30/6 2019

kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kontingenter mv. 867.338 860 950 759
Kommunale tilskud 641.246 456 450 469
Forpagtningsafgift Café Frem 92.471 150 110 106
Salg butik, lotterier, fester mv. 17.524 0 15 1
Socialfaglige tiltag 0 0 0 0
Sponsorater 68.325 25 40 78
Tilskud fra Hjælpefonden 56.167 2 0 94
Øvrige indtægter 129.048 65 95 12
Finansielle indtægter 867 0 0 2

Indtægter bredde 1.872.986 1.558 1.660 1.521

Sponsorater 1.119.464 1.048 1.500 1.329
Donationer Corona 247.583 0 0 0
Lønkompensation Corona 90.857 0 0 0
Stadionsalg indtægter 669.362 1.230 975 1.256
Erhvervsklubben 90.000 100 100 50
Divisionsforeningen, TV-penge 256.014 250 250 257
UEFA solidaritetspenge 67.798 40 40 51
Øvrige indtægter 19.791 25 25 32

Indtægter elite 2.560.869 2.693 2.890 2.975

Indtægter i alt 4.433.855 4.251 4.550 4.496

Elite kampudgifter -576.400 -900 -817 -865
Elite holdudgifter -553.562 -685 -874 -686
Seniorafdelingen, bredde -33.080 -67 -78 -58
Ungdomsafdelingen -473.263 -489 -600 -532
Fællesomkostninger, bredde -255.580 -259 -334 -277
Cricketafdelingen -11.810 -14 -14 -16
Lønninger, administration og elite -1.016.029 -987 -1.088 -1.550
Udgifter til klubhus mv. -499.697 -639 -664 -619
Administration -330.908 -170 -206 -273

Ordinære omkostninger -3.750.329 -4.210 -4.675 -4.876

Resultat af ordinær drift 683.526 41 -125 -380

Øvrige omkostninger -35.824 -6 -3 -10

Årets resultat 647.702 35 -128 -390

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat 347.702 35 -128 -189
Overføres til andre reserver 300.000 0 0 -201

647.702 35 -128 -390

Resultatopgørelse 1. juli 2019 - 30. juni 2020
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Aktiver

30/6 2019
t.kr.

Anlægsaktiver
Skurvogne 49
Køkken 26

Anlægsaktiver i alt 75

Omsætningsaktiver
Beholdninger 45
Kontingentrestancer 8
Periodeafgrænsningsposter 59
Diverse debitorer 355
Danske Bank A/S 221
Kassebeholdning 2
Nordea A/S, bankkonto 45
Danske Bank, projektkonto 0
Nordea A/S, pluskonto 1

Omsætningsaktiver i alt 736

Aktiver i alt 811

Passiver

Egenkapital
Overført resultat primo 271
Overført resultat -189

Overført resultat ultimo 82

Andre reserver 1

Egenkapital i alt 83

Gældsforpligtelser
Kreditorer og skyldige omkostninger 261
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP 90.942 63
Feriepengeforpligtelse 72.878 70
Lån, Hjælpefonden 0 200
Projekt Væksthus i FREM 7.828 58
Projekt Container 37.438 0
Forudbetalte sponsorater og kontingenter 399.357 76

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 840.558 728

Gældsforpligtelser i alt 728

Passiver i alt 8111.571.081

82.130
347.702

429.832

300.691

840.558

232.115

12.000
39.789

373.359

730.523

438.649
7.325

299.775
37.438

0

1.555.761

1.571.081

46.735

300.691

Balance 30. juni

15.320

30/6 2020
kr.

15.320
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