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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 2017 - 30. juni 2018, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet 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 revisionen   
Boldklubben Frem har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017/18 medtaget 
det af generalforsamlingen pr. 25. september 2017 godkendte resultatbudget for 2017/18, samt det af 
bestyrelsen foreslåede budget for 2018/19. 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 i foreningens 
vedtægter og god regnskabsskik. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret 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 udarbejde årsregn-
skabet 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. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revisi-
on, 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 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-
trol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 
 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 forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret 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 no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der 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 tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 10. september 2018 
 

RIR REVISION 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 78 05 24 

 
 
René Mørch Sørensen      
statsautoriseret revisor  
mne15012     



Ej revideret Ej revideret
Realiseret budget budget Realiseret
1/7 2017 - 1/7 2017 - 1/7 2018 - 1/7 2016 -
30/6 2018 30/6 2018 30/6 2019 30/6 2017

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

Kontingenter mv. 680.673 700 780 665
Kommunale tilskud 424.296 465 500 597
Forpagtningsafgift Café Frem 90.000 100 0 100
Salg butik, lotterier, fester mv. 20.474 3 8 -6
Socialfaglige tiltag 0 0 100 0
Køb af varer butik 0 0 0 -51
Udlodningsmidler 387.695 330 0 390
Sponsorater 33.800 50 70 40
Tilskud fra Hjælpefonden 61.059 0 0 47
Øvrige indtægter 50.420 25 50 27
Finansielle indtægter 4.465 0 0 5

Indtægter bredde 1.752.882 1.673 1.508 1.814

Sponsorater 1.599.924 1.700 1.300 1.369
Stadionsalg indtægter 873.200 1.310 1.070 1.448
Divisionsforeningen, TV-penge 246.980 300 300 211
UEFA solidaritetspenge 174.594 50 50 77
Øvrige indtægter 19.384 20 30 40

Indtægter elite 2.914.082 3.380 2.750 3.145

Indtægter i alt 4.666.964 5.053 4.258 4.959

Elite kampudgifter -701.453 -864 -740 -951
Elite holdudgifter -625.969 -440 -484 -451
Seniorafdelingen, bredde -117.661 -93 -94 -113
Ungdomsafdelingen -501.021 -500 -455 -526
Fællesomkostninger -514.001 -450 -454 -403
Cricketafdelingen -13.656 -12 -14 -11
Lønninger, administration og elite -1.955.240 -2.215 -1.404 -2.081
Udgifter til klubhus mv. -295.159 -207 -425 -261
Administration -206.116 -182 -151 -198

Ordinære omkostninger -4.930.276 -4.963 -4.221 -4.995

Resultat af ordinær drift -263.312 90 37 -36

Øvrige omkostninger -18.938 -68 -25 -23
Øvrige indtægter 110.000 6 6 92

Årets resultat -172.250 28 18 33

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat -185.621 28 18 33
Overføres til andre reserver 13.371 0 0 0

-172.250 28 18 33

Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018
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Aktiver
30/6 2017

t.kr.
Anlægsaktiver

Skurvogne 74

Anlægsaktiver i alt 74

Omsætningsaktiver

Beholdninger 49
Kontingentrestancer 37
Periodeafgrænsningsposter 83
Diverse debitorer 127
Danske Bank A/S 535
Kassebeholdning 0
Nordea A/S, kassekredit, (maks. 75.000 kr.) 86
Nordea A/S, depotbeholdning 75
Nordea A/S, pluskonto 191

Omsætningsaktiver i alt 1.183

Aktiver i alt 1.257

Passiver

Egenkapital

Overført resultat primo 424
Overført resultat 33

Overført resultat ultimo 457

Andre reserver 188

Egenkapital i alt 645

Gældsforpligtelser

Kreditorer og skyldige omkostninger 166
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP 85.356 93
Feriepengeforpligtelse 90.000 147
Forudbetalte sponsorater, kontingenter og billetter 194.276 206

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 397.981 612

Gældsforpligtelser i alt 612

Passiver i alt 1.257

Balance 30. juni

61.873

30/6 2018
kr.

49.777

201.371

200.191
2.980

81.952
74.486

61.873

808.984

870.857

28.349

17.850
64.977

115.400

472.876

870.857

457.126
-185.621

271.505

201.371

397.981
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