Alfa Foot ball Academys
venner i Danmark
Pederst rupvej 68, 5210 Odense NV
CVR-nr. 39 38 47 95

Penneo dokumentnøgle: T7VP7-I71GH-UG3E8-1N4AD-XHX5U-4YEH6

Årsrapport 2019/ 20

Alfa Football Academys venner i Danmark

Årsrapport 2019/ 20

Indhold
2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

2

Årsregnskab 1. august – 3 1. juli
Result atopgørelse
Balance
Noter
Noter

5
5
6
7
8

Penneo dokumentnøgle: T7VP7-I71GH-UG3E8-1N4AD-XHX5U-4YEH6

Ledelsespåtegning

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Englandsgade 25 - Post boks 2 00 - 51 00 Odense C - CVR-nr. 30 7 0 02 28
Årsrapport 201920 Alfa.docx

1

Alfa Football Academys venner i Danmark

Årsrapport 2019/ 20

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato aflagt årsrappor ten for Alfa Foot ball Academys venner i Danmar k for regnskabsåret 1. august 2019 – 31. juli 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven under hensynt agen til de særlige
forhold, der gælder for selvejende instit utioner.
Det er min opfat telse, at årsregnskabet giver et ret visende billede af instit ut ionens akt iver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. juli 2020 samt af resultat et af institut ionens aktivit eter for regnskabsåret
1. august 2019 – 31. juli 2020.
Odense, den 27. januar 2021

Thomas Hagen Eriksen
næst formand

Per Mesing
kasserer
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Martin Blaxkjær St rømberg
formand

2

Alfa Football Academys venner i Danmark

Årsrapport 2019/ 20

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Alfa Football Academys venner i Danmark
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Alfa Foot ball Academys venner i Danmark for regnskabsåret 1. august 2019 – 31. juli 2020, der omfat ter resultatopgørelse, balance og noter, her under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven under hensynt agen til de særlige forhold, der gælder for selvejende inst itutioner.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. juli 2020 samt af resultat et af institut ionens akt iviteter for regnskabsåret
1. august 2019 – 31. juli 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven under hensyntagen t il de
særlige forhold, der gælder for selvejende instit ut ioner.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale 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 ". Det er vores opfatt else, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af virksomheden i overensst emmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's et iske regler ) og de yderligere krav, der er gældende i Danmar k, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Best yrelsen har ansvaret for udar bejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Best yrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som best yrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er best yrelsen ansvarlig for at vurdere instit utionens evne t il at
fortsæt te driften; at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det te er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre best yrelsen enten
har t il hensigt at likvidere institut ionen, indst ille drift en eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformat ion, når sådan findes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan betragt es som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder 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 væsent lig fejlinformat ion 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 væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatt e sammensværgelser,
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dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt telse af intern kontrol. Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af instit utionens int erne kont rol.
Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af best yrelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som best yrelsen har udarbejdet , er rimelige.

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur 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 øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi ident ificerer under revisionen.
Odense, den 27. januar 2021
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Brian Skovhus Jakobsen
st atsaut. revisor
mne27701
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Konkluderer vi, om best yrelsens udar bejdelse 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 bet ydelig tvivl om inst it ut ionens evne t il at fortsæt t e driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at inst itutionen ikke længere kan fortsæt t e drift en.
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Årsregnskab 1 . august – 31 . juli
Resultatopgørelse
kr.

2020

2019
1 8 mdr.

Indtægter
2 Donationer
Udgifter
3 Administrationsomkostninger
Årets resultat

74.746

151.518

2840

2706

-11.988

-11.652

62.758

139.866

71.994
-9.236

146.617
-6.751

62.758

139.866

Som disponeres således:
Uddeling t il foreninger
Overført til egenkapital
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Årsregnskab 1 . august – 31 . juli
Balance
kr.

2020

2019
1 8 mdr.

AKTIVER
Frie aktiver
Likvide beholdninger
Indestående, Nordea, konto 6287 477 492

1.011

1.748

Frie aktiver i alt

1.011

1.748

AKTIVER I ALT

1.011

1.748

2020

2019
1 8 mdr.

PASSIVER
Fri kapit al
Overførsel af året s resultat
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige omkost ninger
PASSIVER I ALT

-15.987

-6.751

2992

7066

16.998

8.499

4006

7573

1.011

1.748

1 Anvendt regnskabspraksis
4 Specifikat ion af uddelinger
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Årsregnskab 1 . august – 31 . juli
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidst e år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse
Indtægter

Alfa Foot ball Academys venner i Danmark modtager donat ioner, som skal uddeles til velgørende formål.
Indt ægter indregnes i net toomsætningen, når bet aling har fundet sted.
Administrationsomkostninger

Administrat ionsomkost ninger omfat ter omkostninger t il gebyrer, Indsamlingsnævnet og revision.

Balancen
Likvide beholdninger

Likvider omfat ter likvide beholdninger, hvorpå der kun er ubet ydelige risici for værdiændring.
Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til net torealisationsværdien.

7

Penneo dokumentnøgle: T7VP7-I71GH-UG3E8-1N4AD-XHX5U-4YEH6

1

Alfa Football Academys venner i Danmark

Årsrapport 2019/ 20

Årsregnskab 1 . august – 31 . juli
Noter

kr.

2020

2019

2

3

4

Indtægter
Slagelse Kommune
Øvrige donat ioner

Administrationsomkostninger
Bank- og kont ogebyrer
Produktskifte
Indsamlingsnævnet
Revision

Specifikation af uddelinger
Betalingsmodt ager Ibrahim Kakeet o, Akademileder ved Alfa Foot ball
Academy
Uddeling t il Alfa Foot ball Academy via Niels Lawaet z

27.738
47.008

36.703
114.815

820

1668

951
1.437
1.100
8.500

952
0
2.200
8.500

1998

1662

71.994
0

139.617
7.000

71.994

146.617
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