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Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

Ledelsespåtegning

Undertegnede har i dag aflagt Indsamlingsregnskabet for 10. december 2020 – 30. juni for Randers FC Fonden –
Fodbold for Alle.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med ”Lov om indsamling” samt ” Bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om indsamling mv.” Donationerne er i den forbindelse anvendt sparsommeligt og til formålet.
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk.
1, nr. 3.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver indsamlingsregnskabet

Randers, den 14. december 2021
Ansvarlig for indsamlingsregnskabet:

Anders Høgstrup

Henrik Jørgensen

Ivan Flarup

Morten Birch

Jens Brix

Lars Olsen

Michael Møller Højfeldt
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et retvisende billede af regnskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021.

Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

Den uafhængige revisors erklæring

Til Indsamlingsnævnet vedrørende indsamlingsregnskabet for Randers FC Fonden – Fodbold for Alle.
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Randers FC Fonden – Fodbold for Alle for donationer på DKK 18.201
for perioden 10. december 2020 – 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse og balance.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet efter retningslinjerne i Lov om indsamling samt i Bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020 om indsamling mv.

for Alles aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet for indsamlingens aktiviteter
for perioden 10. december 2020 – 30. juni 2021 i overensstemmelse med Lov om indsamling samt Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om indsamling
samt i Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet.
Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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 regnskabet vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution
og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til Lov om indsamling
samt Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Randers FC Fonden – Fodbold for Alle til overholdelse af Lov om indsamling samt Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamling mv. Som følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingsnævnet vedrørende indsamlingsregnskabet
for Randers FC Fonden – Fodbold for Alle og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af Randers FC Fonden – Fodbold

Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

Den uafhængige revisors erklæring
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Indsamlingsregnskabet for Randers FC Fonden – Fodbold for Alle har i overensstemmelse med Lov om indsamling samt Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. anvendt Indsamlingsnævnets retningslinjer til opstilling af indsamlingsregnskabet.
Ledelsens ansvar for Indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om indsamling samt Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet 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 Lov om indsamling og Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv., 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 indsamlingsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt Lov om indsamling og Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamling mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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 Indsamlingsregnskabet 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.
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

Den uafhængige revisors erklæring
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.
Randers, 14. december 2021
Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530
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Peter Seeberg
Statsautoriseret revisor, Master i Skat (LL.M.)
mne35787
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Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

2019/20

Resultatopgørelse

DKK

Perioden 10. december 2020 – 30. juni 2021
Donationer

18.201

Øvrige indtægter, EFDN

111.504

Renteindtægter m.v.

457

Indtægter i alt

130.162

Uddelinger jf. fondens formål

7.813

Uddelinger i alt

-7.813

Andre udgifter afholdt af kapital:
Rejseudgifter og kontingenter

0

Revision, bogføring og rådgivning

5.000

Indsamlingsregnskaber

7.000

Mødeudgifter

0

Administrationsudgifter til indsamlingen

0

Gebyrer

230

Andre udgifter i alt

-12.230

Periodens resultat efter uddeling

110.119

Resultatdisponering
Overført til disponibel kapital

106.961

Overført til ikke foretagne uddelinger

3.158

Overført til disponibel kapital efter uddelinger

Uddelinger til fondens formål har bestået af følgende:


Kontingentbetaling i lokale fodboldklubber DKK 7.813



Spillersæt DKK 0
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Note

Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

2019/20

Balance

DKK

Aktiver pr. 30. juni 2021

Andre Tilgodehavender

70.209

Sparekassen Kronjylland

146.727

Omsætningsaktiver i alt

216.936

Aktiver i alt

216.936
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Note
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Randers FC Fonden – Fodbold for Alle

2019/20

Balance

DKK

Passiver pr. 30. juni 2021
Disponibel kapital

171.803

Egenkapital i alt

171.803

Skyldig revisor

12.000

Skyldige uddelinger 2020/21

33.133

Kortfristede gældsforpligtelser

45.133

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

45.133

Passiver i alt

216.936
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Note

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Morten Birch

Henrik Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
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IP: 91.144.xxx.xxx
2021-12-16 12:42:29 UTC

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-084535521811
IP: 46.36.xxx.xxx
2021-12-16 12:45:59 UTC

Ivan Flarup Hansen

Jens Brix

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-050745044806
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Anders Winther Høgstrup

Michael Møller Højfeldt

Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsesmedlem
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Lars Knud Olsen

Peter Seeberg Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-250936666025
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-12-21 11:59:17 UTC

Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:31778530-RID:62487122
IP: 188.120.xxx.xxx
2021-12-21 12:13:25 UTC
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