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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 
for Nørrebro United.
 
Årsregnskabet for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i 
regnskabsklasse A, foreningens vedtægter og er i øvrigt tilpasset foreningens særlige karakter og efter gældende 
retningslinjer for støtte til folkeopløsning i København afsnit 4.9., i det følgende kaldet "tilskudsgivers 
retningslinjer". 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 
december 2021 i overensstemmelse årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, 
foreningens vedtægter og er i øvrigt tilpasset foreningens særlige karakter og efter gældende retningslinjer for 
støtte til folkeopløsning i København afsnit 4.9., i det følgende kaldet "tilskudsgivers retningslinjer"
 
Det er vores opfattelse at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København, den 17. marts 2022

Bestyrelse

Flemming Hjælm Jensen David Ottesen Maria Riemenschneider
Formand Næstformand Medlem

Line Kølby Anders Berntsen Søren-Emil Schutt
Medlem Medlem Medlem

Alberte Stein Aamand Shar Nielsen Jesper Langebæk - Kasserer
Medlem Medlem Medlem
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Til medlemmerne i Nørrebro United
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro United for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, foreningens 
vedtægter og er i øvrigt tilpasset foreningens særlige karakter og efter gældende retningslinjer for støtte til 
folkeopløsning i København afsnit 4.9., i det følgende kaldet "tilskudsgivers retningslinjer". 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021  samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 
december 2021 i overensstemmelse årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, 
foreningens vedtægter og er i øvrigt tilpasset foreningens særlige karakter og efter gældende retningslinjer for 
støtte til folkeopløsning i København afsnit 4.9., i det følgende kaldet "tilskudsgivers retningslinjer"
 
Det er vores opfattelse at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer
 
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i tilskudsgivers revisionsinstruks af 1.december 2021 for revision af projekttilskud. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med International Ethics Standards 
Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion.
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede og i alle væsentlige 
henseender er rigtigt, dvs. i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis for foreninger og foreningens 
vedtægter, samt tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for 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 årsregnskabet 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 fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 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, samt standarderne for 
offentlig revision, jf. tilskudsgivers revisionsinstruks af 1. december 2021 for revision af projekttilskud, 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. tilskudsgivers revisionsinstruks af 1. 
december 2021 for revision af projekttilskud, 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 vores 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.
 

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af årsregnskabet for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af tilskudsmodtagers 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.
 

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
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Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også 
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, 
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der 
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridks-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i 
bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af 
årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 

København, den 17. marts 2022

HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED
CVR-nr. 35649417

Michael Harboe
Registreret revisor
mne661
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Foreningen Nørrebro United
Husumgade 44
2200 København N

Telefon 21 28 47 26
CVR-nr. 32435327
Stiftelsesdato 1. oktober 2009
Hjemsted København
Regnskabsår 1. januar 2021 - 31. december 2021

Bestyrelse Flemming Hjælm Jensen
David Ottesen
Maria Riemenschneider
Line Kølby
Anders Berntsen
Søren-Emil Schutt
Alberte Stein Aamand
Shar Nielsen
Jesper Langebæk - Kasserer

Revisor HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED
Grønningen 17
1270 København K
CVR-nr.: 35649417
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Årsrapporten for Nørrebro United er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk 
regnskabspraksis for foreninger og efter gældende retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København afsnit 4.9. 
 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
 
Resultatopgørelsen
 
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
 
Indtægter
Indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 
 
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
 
 
Balancen
Indretning af lejede lokaler
Foreningen har brugs- og lejeaftale for klubhus og omklædningsfaciliteter. 
Omkostninger til væsentlig forbedring eller opførsel af nye bygninger og lokaler aktiveres i takt med de afholdes og 
afskrivninger foretages fra ibrugtagningstidspunktet.  
 
Afskrivninger foretages over brugs- og lejeperioden som løber fra til 31. december 2028. 
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.
 
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indlånskonti i pengeinstitut.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende tilskud og 
indtægter i efterfølgende regnskabsår.
 
Øvrige gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Indtægter 1 4.931.722 4.018.003
Andre driftsindtægter 0 264.605
Aktivitetsomkostninger 2 -1.409.995 -1.160.475
Resultat af primære aktiviteter 3.521.727 3.122.132
Projekter og Partnerskaber 3 -161.030 -301.929
Administrationsomkostninger 4 -508.867 -632.578
Bruttoresultat 2.851.831 2.187.626

Personaleomkostninger 5 -3.250.868 -2.001.966
Andre driftsomkostninger 0 -108.473
Årets resultat -399.037 77.187

Fordeling af årets resultat
Overført resultat -399.037 77.187

-399.037 77.187
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Indretning af lejede lokaler 6 1.944.098 0
Materielle anlægsaktiver 1.944.098 0

Anlægsaktiver 1.944.098 0

Tilgodehavende kontingenter m.v. 48.171 101.348
Andre tilgodehavender 933.368 0
Periodeafgrænsningsposter 78.694 0
Tilgodehavender 1.060.233 101.348

Likvide beholdninger 2.712.191 3.775.673

Omsætningsaktiver 3.772.425 3.877.021

Aktiver 5.716.523 3.877.021
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Fri egenkapital, primo 1.418.311 1.341.124
Årets resultat -399.037 77.187
Fri egenkapital, ultimo 1.019.274 1.418.311
Henlæggelse, Børn og Unge Indsats 1.000.000 1.000.000
Henlæggelse, Ungesenior Indsats 200.000 200.000
Egenkapital 2.219.274 2.618.311

Hensættelse Ph.d. Innovationsfonden 605.200 605.200
Langfristede gældsforpligtelser 605.200 605.200

Skyldige omkostninger, Husumgade 540.000 540.000
Anden gæld 7 802.625 113.510
Periodiseret tilskud 8 1.549.425 0
Kortfristede gældsforpligtelser 2.892.049 653.510

Gældsforpligtelser 3.497.249 1.258.710

Passiver 5.716.523 3.877.021

Eventualforpligtelser 9
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 10
Andre noteoplysninger 11
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1. Indtægter
Øvrige kontingenter 113.075 44.600
Kontingenter Børn og Unge Fodbold 723.565 633.440
Kontingenter Senior Fodbold 330.003 227.535
Kontingenter Børn og Unge Håndbold 55.880 90.420
Medlemstilskud Københavns Kommune 767.669 541.048
Kontingentstøtte Københavns Kommune 64.540 16.000
Lokaletilskud Husumgade 60.000 60.000
Driftsaftale Mimersparken 359.171 396.064
Aktivitets- og projekttilskud Københavns Kommune 352.450 0
Sociale partnerskaber Københavns Kommune 200.000 200.000
Coronatilskud Københavns Kommune 320.481 0
Tilskud til kurser Københavns Kommune 49.370 14.500
Fonde og tilskud 1.248.765 1.608.481
Ture og Rejser 127.155 46.740
Andre aktiviteter 159.599 139.175

4.931.723 4.018.003

2. Aktivitetsomkostninger
Udgifter til frivillige og faciliteter 555.510 500.348
Børn og Unge Fodbold 303.204 230.547
Senior Fodbold 182.272 124.619
Håndbold 18.976 74.198
Ture og Rejser 156.500 112.275
Spilletøj og Merchandise 125.773 118.488
Tilbagebetaling medlemstilskud Københavns Kommune 67.760 0

1.409.995 1.160.475

3. Projekter og Partnerskaber
Øvrige projekter og partnerskaber 0 195.000
Baggårdsfodbold 161.030 71.304
Projekt Nørrebro samles på banen 0 35.625

161.030 301.929
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4. Administrationsomkostninger
Kontor 62.458 64.507
Husleje, administration 23.528 0
Telefon 31.716 23.398
Forsikringer 16.721 6.539
Revisor og advokat 97.500 39.875
Kontingenter 42.670 45.594
Tab på debitorer 130.537 386.055
Bankgebyrer 12.238 7.920
Øvrige administrationsomkostninger 66.991 56.910
Mødeaktiviteter 24.508 1.779

508.867 632.577

5. Personaleomkostninger
Lønninger 3.081.746 1.929.540
Pensioner 97.811 22.421
Andre omkostninger til social sikring 71.310 50.005

3.250.867 2.001.966

Gennemsnitligt antal beskæftigede 8 10

6. Indretning af lejede lokaler
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 1.944.098 0
Kostpris ultimo 1.944.098 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.944.098 0

Posten omfatter aktiverering af ombygning på Husumgade 44 og er i 2021 under opførsel og ombygningen er 
endeligt afsluttet i 2022.

7. Anden gæld
Skyldig A-skat og AM bidrag 83.540 0
Skyldig ATP, FIB mm. 7.668 5.037
Skyldige feriepenge 1.594 0
Øvrige skyldige omkostninger 30.700 0
Tilbagebetaling medlemstilskud, Københavns Kommune 67.760 0
Tilbagebetaling lønkompensation 108.473 108.473
Skattekonto 89 0
Afsat revisor 43.750 0
Slutfaktura ombygning Husumgade 44 459.050 0

802.624 113.510
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8. Periodeafgrænsningsposter
DGI/DIF Foreningspulje 150.000 0
Projekttilskud, ombygning Husumgade 44 1.399.425 0
Saldo ultimo 1.549.425 0

9. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er stillet bankgaranti på 1.771.550 kr. overfor entreprenør i forbindelse med ombygningen af Husumgade 44.

11. Særlige poster
Foreningen har søgt om lønkompensation for perioden 25. marts 2020 til 8. juni 2020. 
Kompensationen er indregnet under andre driftsindtægter.
 
Da personale er kommet tilbage på arbejde den 11. maj 2020 er der beregnet et afsat beløb som skal tilbagebetales, 
beløbet er indregnet under andre driftsomkostninger.

2021 2020
Lønkompensation Covid-19 0 264.605
Tilbagebetaling lønkompensation 0 -108.473
I alt 0 156.132


