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FORENINGSOPLYSNINGER 

Foreningen 

Bestyrelser 

Administration 

Revision 

KFUK og KFUM's Hovedforening 

Hjemsted: København 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Foreningsdeien 
Kirstine Torp Gundersen, formand 
Marianne HoffAndersen 
August Byberg Madsen 
Selma Munksgaard Hansen 
Nikolaj Thams 

Ejendomme 
Jeppe Tanderup Kristensen, formand 
Rasmus Kjærgaard Larsen 
Mathias Rane Christensen 
Ulla Lykkegaard Laursen 

Advokat Svend-Erik Hjortskov 
Valkendorfsgade 5 
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BESTYRELSESPÅTEGNING 

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2018 for 

KFUK og KFUM's Hovedforening. 

Årsregnskabet er aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens ved- 

taegter. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi- 

ver, finansielle stilling samt resultat. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 21. marts 2019 

Bestyrelse: ⁄ 

Kirstine Torp Gundersen Marian e offAndersen 
.⁄ ⁄ 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVlSlONSPÅTEGNlNG 

Til bestyrelsen i KFUK og KFUM‘s Hovedforening 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for KFUK og KFUM‘s Hovedforening for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regn- 
skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas- 

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 årsregn- 

skabet". 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 opfat- 

telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi- 
Oh. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl- 
information, 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
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DEN UAFHÆNGlGE REV|SORS REVlSlONSPÅTEGNlNG (fortsat) 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledel- 
sen enten 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 revisionspåteg- 
ning 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 fejlin- 

formation, 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 sam- 
let 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 revi- 
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og op- 

retholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

o 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 be- 

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside- 

sættelse af intern kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (fortsat) 

o 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. 

o 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. 

o 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 års- 

regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusi- 
on. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at for- 
eningen ikke længere kan fortsætte driften. 

o 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 tids- 
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den 21. marts 2019 

statsautoriseret revisor



KFUK og KFUM's Hovedforening Årsregnskab 2018 7 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet 2018 for KFUK og KFUM's Hovedforening er aflagt i overensstemmelse med Års- 
regnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, tilpasset foreningens behov og for- 
eningens vedtægter. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Generelt om indregning og måling 
l resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indgår. I resultatopgørelsen indregnes 

ligeledes alle omkostninger samt afskrivninger. 

RESULTATOPGØRELSEN 
Indtægter 

Indtægter udgør årets periodiserede kontingenter, øvrige indtægter samt tilskud fra fonde m.v. 

Omkostninger 
Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således resultatopgørelsen alene viser de omkostnin- 
ger, der vedrører regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. 

BALANCEN 
Under materielle anlægsaktiver indregnes kapitalindestående i foreningens ejendommen, sva- 
rende til nettoaktiverne. Der udarbejdes særskilte ejendomsregnskaber for foreningens ejen- 
domme. Foreningens ejendomme måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af afskrivninger og hensættelser til 
imødegåelse af eventuelle tab ud fra en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

Gældsforpligtelser 

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 
1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 2018 2017 
Foreningsa ktiviteter 

Indtægter 1 169.184 207.277 

Udgifter 1 -139.968 -87.188 

Aktiviteter, netto 29.216 120.089 

Lokaler og administration 

Husleje m.v., Skindergade 0 -750 

El og varme 56.619 37.705 

Rengøring 12.656 9.667 

Øvrige administrationsudgifter 2 22.001 22.491 

91.276 69.113 

Foreningens resultat før renter m.v. -62.060 50.976 

Renter 0 O 

0 0 

Foreningens resultat før ejendomme -62.060 50.976 

Resultat af ejendomme før renter 1.102.123 1.072.090 

Renter m.v., netto -780.229 -651.374 

Resultat af ejendomme 3 321.894 420.716 

Foreningens samlede resultat, underskud/overskud 259.834 471.692
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 2018 2017 

Kapitalindestående i ejendomme 3 7.053.235 6.888.486 

Materielle anlægsaktiver i alt 7.053.235 6.888.486 

Aktier, nom 1.200 kr. 1.150 1.150 

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.150 1.150 

ANLÆGSAKTIVER l ALT 7.054.385 6.889.636 

Tilgodehavender 29.436 186.032 

Tilgodehavender i alt 29.436 186.032 

Likvide beholdninger 29.813 35.744 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 59.249 221.776 

AKTIVER I ALT 7.113.634 7.111.412
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BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER Note 2018 2017 

Foreningens formue 4 7.023.468 6.763.634 

Hensættelse til renovering af foreningslokaler 53.236 325.328 

Hensættelser i alt 53.236 325.328 

Kreditorer og skyldige omkostninger 36.930 22.450 

Kortfristet gæld i alt 36.930 22.450 

Gæld og hensættelser i alt 90.166 347.778 

PASS|VER | ALT 7.113.634 7.111.412
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NOTER 
2018 2017 

1. FORENINGSAKTIVITETER 

Indtægter 

Kontingenter 120.295 118.250 

Aktivitetstilskud (FOS) 48.021 88.091 

Legatrenter og arv 868 891 
Diverse indtægter 0 45 
Indtægter i alt 169.184 207.277 

Udgifter 

Kontingenter og gaveandel 58.075 56.775 

M¢deudgifter 12.069 5.147 

Solidaritets 10'er 2.410 2.450 

Tensing K 18.563 17.832 

Unge voksne 5.375 1.194 

Højskolesa ngaften 3.222 0 

Landsmøde 9.468 0 

Øvrige bestyreisesudgifter m.v. 30.786 3.790 

Udgifter i alt 139.968 87.188 

2. ØVRIGE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 
Administrator 12.500 12.500 

Revision 8.750 8.500 

Revision, rest tidligere år -250 O 
Porto og gebyrer 1.001 1.491 

Øvrige administrationsudgifter i alt 22.001 22.491
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NOTER 
2018 2017 

3. SAMMENDRAG AF EJENDOMSREGNSKABER 
Store Kannikestræde 19 m.fI. 795.741 772.184 

Dag Hammerskjölds Allé 7 - 9 306.382 299.906 

Samlet resultat før renter 1.102.123 1.072.090 

Renteindtægter, bank 4.371 2.324 

Grundejernes investeringsfond -26.088 -27.92O 

Realkredit Danmark -3.995 -5.301 

BRF Kredit -754.517 -620.477 

Renter, netto -780.229 -651.374 

Resultat af ejendomme 321.894 420.716 

Kapitalindestående i ejendomme 
Store Kannikestræde 19 m.fI. 31.098.489 32.123.732 

Dag Hammerskjölds Allé 7 - 9 5.503.042 5.285.949 

36.601.531 37.409.681 

Lån i Grundejernes Investeringsfond -1.669.17O -1.798.130 

Lån i Realkredit Danmark -99.014 -196.799 

Lån i BRF Kredit -27.780.112 -28.526.266 

Kapitalindestående i ejendomme 7.053.235 6.888.486 

4. FORENINGENS FORMUE 
Overført saldo 01.01.2017 -1.606 -473.298 

Årets resultat 259.834 471.692 

258.228 -1.606 

Opskrivning af ejendomme (1991) 6.765.240 6.765.240 

Foreningens formue 31.12.2018 7.023.468 6.763.634


