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FORENINGSOPSLYSNINGER

Forening
Jul på Børnehjemmet
c/o Kim Bloch Grouleff
Videbechs Alle 10
8800 Viborg

CVR nr. 39 34 79 97

Hjemsted: Viborg Kommune

Bestyrelse
Kim Bloch Grouleff, formand
Christina Cecilie Jensen, næstformand
Lone Hoff, bestyrelsesmedlem
Birte Grouleff, suppleant
Christina Tatarczuk, suppleant

Revision
Revisionsaktieselskabet Ib Rohde
Søndergade 1, 2
8620 Kjellerup
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 19/2 – 31/12 2018 for
Jul på Børnehjemmet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold. Vi anser den
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultat.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Viborg, den 30. januar 2019

Bestyrelsen:

Kim Bloch Grouleff Christina Cecilie Jensen
formand næstformand

Lone Hoff Birte Grouleff
suppleant

Christina Tatarczuk
suppleant
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
PÅ ÅRSREGNSKABET

Til bestyrelsen i Jul på Børnehjemmet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Jul på Børnehjemmet for regnskabsåret 19. februar – 31. decem-
ber 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 19. februar – 31. december 2018 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 nærme-
re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA’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 overens-
stemmelse 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 fort-
sætte 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 fejl-
information, 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 yderlige-
re 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.
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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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-
fessionel 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højre end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, 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 forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder 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 tidsmæssi-
ge placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Kjellerup, den 30. januar 2019

Revisionsaktieselskabet Ib Rohde
Registreret Revisionsaktieselskab

Ib Rohde
registreret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for perioden 19/2 – 31/12 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder med de fravigelser og tilpasninger, der følger af forenin-
gens særlige forhold.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder herefter:

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Donationer
Donationer medtages i det år, hvori de er modtaget.

Periodisering af indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhver-
vet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.
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19/2 - 31/12
2018

Donationer, virksomheder 25.500
Donationer, private 8.385

INDTÆGTER I ALT 33.885

Kontorartikler 90
Kontingenter 1.599
Domæne 253
Bespisning 294
Reklame 2.798
Gebyrer 62
Gaver og oplevelser:

Gokart-arrangementer 10.950
Biografbilletter 6.118
Tivolibilletter 2.500
Playstation 4 3.386

UDGIFTER I ALT 28.050

ÅRETS RESULTAT 5.835

RESULTATOPGØRELSE

FOR TIDEN 19. FEBRUAR – 31. DECEMBER
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2018

OMSÆTNINGSAKTIVER

Likvide beholdninger 25.217

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 25.217

AKTIVER I ALT 25.217

BALANCE

PR. 31. DECEMBER

AKTIVER
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NOTE 2018

EGENKAPITAL
Egenkapital primo 0
Indskudt kapital 19.382
Årets resultat 5.835
EGENKAPITAL I ALT 25.217

PASSIVER I ALT 25.217

PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

BALANCE
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