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Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019/2020 for DBU Jyllands Rejsefond. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig. 

 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling 

samt resultatet. 

 

Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhand-

ler. 

 

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse. 

 

DBU Jyllands bestyrelse udpegede til en større international fodboldbegivenhed: 

2020: Alfred Richardt, Jerne IF. Ledsager: Johnny Krogh Hansen 

2020: Ole Weiersøe, Bredballe IF. Ledsager: Ove Lyhne 

 

Tilst, den 8. december 2020 

 

 

Hans Mogensen Ove Lyhne  

Økonomiansvarlig Direktør 

 

 

Tilst, den 8. december 2020 

Bestyrelse: 

 

 

Bent Clausen Hans Mogensen Ole Ladefoged 

Formand Økonomiansvarlig Næstformand 

 

 

Johnny Krogh Hansen Peter Tornbo Lars Olesen 

 

Claus Warming Jens Christian Hansen Kristian Nørgaard Thomsen 
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Til bestyrelsen i DBU Jyllands Rejsefond 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for DBU Jyllands Rejsefond for regnskabsåret 2019/2020, der omfatter resultat-
opgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven, lov om fonde og visse foreninger og fondens fondats. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. oktober 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2019/2020 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven, lov om fonde og visse og fondens fondats. 
 
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 revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i over-
ensstemmelse 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 krav. Det er vo-
res 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 i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser, lov om fonde og visse foreninger og fondens fondats. 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 fondens evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, ind-
stille 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 fejlinformati-
on, 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 over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.  
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-
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information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af fondens 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.  

• 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 usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om andelsboligforenin-
gen 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 oplys-
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.  

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, 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 tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 

 

Århus, den 8. december 2020 

Dansk Revision Århus 

registreret revisionsaktieselskab 

 

 

 

Torben Bisgaard 

Registreret Revisor  
Mne2427 
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Hovedaktivitet 

Fondens formål er ifølge vedtægterne at anvende indtægterne fra fondens kapital til en større international 

fodboldbegivenhed som en hædersbevisning til fodboldledere inden for DBU Jylland samt en rejse til en fod-

boldbegivenhed til en eller flere ungdomsspillere. 

   

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets afkast fra de nuværende værdipapirer vil fremover være uforandret, hvorfor årets resultat anses for at 

være tilfredsstillende. 
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Aktieudbytte    15.070  10.766 
Forvaltningsprovision    -678  -484 
Finansieringsomkostninger    -350  -0 

Årets resultat    14.042  10.282 
 

  
  

   
 

  
  

   
Overskudsdisponering:      
Udloddet      14.042  10.282 

Disponeret i alt    14.042  10.282 
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Disponible aktiver       
Jyske Bank, konto nr. 5073 173502-8  81.988  78.228 
Mellemregning med bunden kapital  -25  -25 

     81.963  78.203 

        
Disponible aktiver i alt   81.963  78.203 

        
Bundne aktiver       
DI Dannebrog Mellemlange Obligationer 6.519 stk. 614.481  625.433 
Jyske Invest Lange Obligationer 280 stk.  28.182  28.826 
Jyske Bank, konto nr. 7858 107724-1  328  328 

     642.991  654.587 
Mellemregning med disponibel kapital  25  25 
Bundne aktiver i alt    643.016  654.612 

 
    

   

Aktiver i alt    724.979  732.815 
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Egenkapital       
 

       
Disponibel kapital       
Saldo primo    67.921  67.921 

Disponibel kapital i alt   67.921  67.921 
 

 
  

    
Bunden kapital        
Saldo primo    654.612  650.233 
Kursregulering, ulti-
mo    

-11.596 
 

4.379 

Bunden kapital i alt   643.016  654.612 
 

 
  

    
Mellemregning    14.042  10.282 
Kortfristede gældsforpligtelser   14.042  10.282 

 
    

 
 

 

Gældsforpligtelser i alt   14.042  10.282 

        
Passiver i alt    724.979  732.815 
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Årsregnskabet for DBU Jyllands Rejsefond for 2019/2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for klasse A-virksomheder.  

    

Ændring af anvendt regnskabspraksis 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. 

   

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå fon-

den, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 

forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har væ-

ret indregnet i resultatopgørelsen. 

   

Resultatopgørelsen 

   

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. 

     

Balancen 

    

Værdipapirer  

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.  

     

Gældsforpligtelser 

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 
 
 
 
   


