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EY 
Foreningen "God jul til alle" 

Årsregnskab for 2016 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Foreningen "God jul til alle" 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen "God jul til alle" for regnskabsåret 1. januar - 31. decem
ber 2016, 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 2016 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf
hængige af Foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Eti
ske 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 ledel
sen 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 fortsæt
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen
sigt 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 fejlin
formation, 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 revisi
on, 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. Fejlinformatio
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn
skabsbrugerne 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, do
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi· 
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon
klusion om effektiviteten af Foreningens interne kontrol. 
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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 usik
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Foreningens ev
ne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revi
sionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplys
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revi
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder el
ler forhold kan dog medføre, at Foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note
oplysningerne, 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 bl.a. 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. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Kolding, den 09. juni 2017 
ERNST & Y0UNG 

Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

� 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Foreningen "God jul til alle" 

Årsregnskab for 2016 

Foreningen "God jul til alle" er stiftet af KIF Håndbold Elite A/S, Business Kolding samt JydskeVestky
sten, og har til formål at yde hjælp til trængte børnefamilier i Kolding. Pengene indsamles gennem dona
tioner fra private og lokale virksomheder. 

Hvert år uddeles der færdige julemiddage, julegodter og gaver, og i 2016 modtog 139 familier med i alt 
553 medlemmer hjælp fra foreningen. 12015 modtog 132 familier med i alt 535 medlemmer hjælp. 

Foreningen arbejder hen imod at hjælpe flere familier i 2017. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Modtagne tilskud mv. fra private og erhvervsvirksomheder 
Renteindtægter 

Omkostninger til uddelt julehjælp 
Håndboldbilletter 
Legetøj 
Biografbilletter og biografmenu 
Badebilletter 
Julekurve- og poser 
Julemad 

Øvrige omkostninger 
Tilskud Gademix 
Diverse omkostninger 
Bankgebyrer 
Indsamlingsnævnet 

2 Årets overskud/underskud 

Balance 31. december 

AKTIVER 
Tilgodehavende tilskud 
Sydbank konto nr. 7040-1597375 
Kassebeholdning 
Andre tilgodehavende 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 
Egenkapltall.januar 
Årets overskud/underskud 

2 Ikke anvendt overskud 

Egenkapital 31. december 

Skyldige omkostninger 

PASSIVER I ALT 

Foreningen "God Jul til alle" 

Årsregnskab for 2016 

2016 2015 

198.800 254.725 
0 4 

198.800 254.729 

20.282 20.841 
27.801 57.102 
64.400 37.625 
11.000 5.400 
50.977 47.649 
60.119 42.423 

234.579 211.040 

0 0 
2.446 611 

995 335 
1.000 1.000 

4.441 1.946 

-40.220 41.743 

10.000 198.250 
196.992 7.822 

162 162 
1.245 0 

208.399 206.234 

140.133 98.390 
-40.220

0 41.743 

99.913 140.133 

108.486 66.101 

208.399 206.234 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Foreningen "God jul til alle" 

Årsregnskab for 2016 

Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

Resultatopgørelse 

Årsregnskabet omfatter indtægter og omkostninger vedrørende de aktiviteter, som foreningen har af
holdt i 2016, herunder i henhold til den meddelte bevilling til indsamling. 

Indregning af tilskud 

Modtagne tilskud fra private og erhvervsdrivende virksomheder indregnes i resultatopgørelsen, den pe
riode det vedrører, og såfremt tilskuddet forventes modtaget. 

Indregning af omkostninger 

Omkostninger indregnes i den periode de er afholdt og vedrører. 

Balance 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en indi
viduel vurdering af tilgodehavender. 

Gæld 

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 

2 Årets overskud 

Foreningen generer ikke overskud i regnskabsåret. 
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