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Til medlemmerne i FANT - Football for New Tomorrow
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FANT - Football for New Tomorrow for regnskabsåret 1. 
januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 
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.
 
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 
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 
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 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:
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* 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 for at kunne udforme 

revisionshandlinger, 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.

 
* 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 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 konklusion. 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, 

herunder 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 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
 

Næstved, den 12. juni 2020

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Generelt
Årsrapporten for FANT - Football for New Tomorrow  for 2019 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt 
foreningens vedtægter.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
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 i resultatopgørelsen alle omkostninger, 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 været 
indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå foreningen, 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. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og 
forventes modtaget.
 
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger direkte relateret til omsætningen.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt 
andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære 
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til autodrift og administration mv.
 



Anvendt regnskabspraksis

8 

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
 
Balancen
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 

Nettoomsætning 1 1.000.355 620.934
Vareforbrug 2 -425.204 -295.587

575.151 325.347

Personaleomkostninger 3 -474.200 -212.674
100.951 112.673

Autodrift 4 -12.439 0
Administrationsomkostninger 5 -178.293 -87.256
Andre eksterne omkostninger -190.732 -87.256

Driftsresultat -89.781 25.417

Finansielle omkostninger 6 -707 0
Årets resultat -90.488 25.417

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -90.488 25.417

-90.488 25.417
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Aktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.129 0
Andre tilgodehavender 7 64.523 51.610
Tilgodehavender 108.652 51.610

Likvide beholdninger 8 55.564 153.045

Omsætningsaktiver 164.216 204.655

Aktiver 164.216 204.655
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Passiver

Overført resultat 9 8.171 98.659
Egenkapital 8.171 98.659

Anden gæld 10 156.045 29.096
Periodeafgrænsningsposter 0 76.900
Kortfristede gældsforpligtelser 156.045 105.996

Gældsforpligtelser 156.045 105.996

Passiver 164.216 204.655

Projekter/mellemregnskaber med CISU 
m.fl. 11



Noter
  
  

2019 2018
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1. Nettoomsætning
Medlemskontingenter 148.579 154.237
FANT Travels 25.273 119.894
Donationer 366.734 109.689
Sponsorindtægter, danske virksomheder 0 68.000
Foredrag 2.000 0
Øvrige gavebidrag 0 48.038
Støtte Civilsamfundet i udvikling 10.000 0
Støtte Kulturstyrelsen 152.042 56.409
DANIDA 76.900 0
Genbrug til Syd 44.800 3.948
Administrationsbidrag CISU 72.691 45.469
Diverse indtægter 11.066 0
Andel løn CISU 90.270 15.250

1.000.355 620.934

2. Vareforbrug
FANT Travels 0 105.004
Afholdte udgifter i Sierra Leon 425.204 190.583

425.204 295.587

3. Personaleomkostninger
Lønninger 410.437 64.005
Feriepenge 20.375 0
Diæter 0 116.200
ATP m.v. 6.630 0
Kørselsgodgørelse 36.483 32.319
Databehandling løn 175 150
Uddannelse personale 100 0

474.200 212.674
4. Autodrift
Bil, brændstof 2.313 0
Bil, brobizz 4.181 0
Bil, rep. / vedligeholdelse 5.945 0

12.439 0



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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5. Administrationsomkostninger
Rejseudgifter 77.933 4.473
Rejseforsikringer 0 7.080
Indbetalt for fly m.v. -7.404 0
Generalforsamling / Bestyrelse 8.971 1.907
Annoncer 2.200 4.485
Internet og administration 3.646 1.818
Møder venskabsklubber / frivillige 230 1.000
Øvrige møder / Events 7.589 622
Tryksager / brochurer o.lign 14.566 0
Kontorleje 5.950 0
Kontorartikler og tryksager 0 863
Småanskaffelser 2.754 1.980
EDB-udgifter 4.303 549
Telefon 1.847 1.972
Bank gebyr u.moms 2.325 2.889
Porto og gebyrer 4.767 3.362
Gebyrer NETS 15.195 16.001
Revisor 23.471 38.162
Rådgivning i øvrigt 8.750 0
Kontingenter uden moms 1.200 0
Mødeudgifter 0 93

178.293 87.256

6. Finansielle omkostninger
Renteudgift, bank 698 0
Renteudgift, ej fradragsberettigede 9 0

707 0

7. Andre tilgodehavender
Mellemregning CISU SL 0 51.610
Mellemregning CISU SL (NYT) 37.150 0
Rejseudlæg 428 0
Tilgodehavende administration 26.945 0

64.523 51.610
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2019 2018
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8. Likvide beholdninger
Sydbank kto. 7118 1294571 0 3.209
Spar Nord - Driftskonto 55.564 128.832
Spar Nord - projekt II 0 21.004

55.564 153.045

9. Overført resultat
Saldo primo 98.659 73.242
Årets tilgang -90.488 25.417
Saldo ultimo 8.171 98.659

10. Anden gæld
Skyldig moms og afgifter   
Skyldig moms, primo 0 -3.219
Betalt moms 0 7.545

0 4.326

Anden gæld   
Mellemregning CISU SL 70.512 0
Mellemregning CISU FSA 26.496 0
Skyldig revisor 15.000 18.750
Skyldig A-skat og AM bidrag 15.621 5.925
Skyldig ATP 1.041 95
Skyldige feriepenge & SH 20.375 0
Skyldig løn 7.000 0

156.045 24.770

Anden gæld i alt 156.045 29.096



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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11. Projekter/mellemregnskaber med CISU m.fl.
Indsatstitel: Peace keeping, democracy and improved human rights through mobilization 
of young boys and girls in Sierra Leone
Projekt j.nr.: 17-2018-Ul-dec

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  208.440
Udbetalte tilskud i året 0

208.440
Overført til partnere i regnskabsåret 148.056
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret -9.176

138.880
Administration i Danmark, 7% 345 139.225

69.215
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  69.215

Indsatstitel: Using football associastion as a platform for building the capacity of 
marginalized young adults to implement advocacy projekts and for the empowerment of 
children
Projekt j.nr.: 19-2365-Ul-mar

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 922.754

922.754
Overført til partnere i regnskabsåret 623.082
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 56.182

679.264
Administration i Danmark, 7% 47.548 726.812

195.942
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  195.942



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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Indsatstitel: Empowering the disabled football players
Projekt j.nr.: 19-2424-Ml-sep

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 200.000

200.000
Overført til partnere i regnskabsåret 113.737
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 35.036

148.773
Administration i Danmark, 7% 10.414 159.187

40.813
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  40.813



Regnskab for indsamling foretaget af FANT – Football for New 
Tomorrow for tiden 1. januar 2019 – 31. december 2019. 

 

 

Indsamlede midler 1. januar 2019 – 31. december 2019    366.734 

Indtægter i alt    366.734 

 

Uddelinger i Sierra Leone    366.734 

Udgifter i alt    366.734 

 
Årets resultat    0 

 
 
 
 





Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskabet 
 
Til Indsamlingsnævnet 
Konklusion 
Vi har revideret medfølgende opgørelse af FANT – Football for New Tomorrow’ regnskab for 
indsamlede midler via indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul og 
sociale medier for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019. 
 
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med de retningslinjer, der er anført i bekendtgørelse om indsamling m.v.nr. 160 
af 26. februar 2020. 
 
Grundlag for revisionen 
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 revisionspåtegningen 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 i opgørelsen – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i 
distribution og anvendelse 
Vi henholder opmærksomheden på oplysningerne i ledelsespåtegningen, hvoraf det fremgår at 
indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 udarbejdes efter de 
retningslinjer, der er anført i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020. 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe FANT – Football for New Tomorrow til at opfylde 
retningslinjerne, der er anført i Indsamlingsnævnets tilladelse til indsamlingen. Som følge heraf kan 
indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold. 
 
Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er 
anført i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, 
som er uden væsentlige fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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. 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 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 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, beviste 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 
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. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
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 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Næstved den 22. juni 2020 
Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 27433863 

 
Ebbe Jensen 
Registreret revisor 
ID. mne6032 
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