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Foreningen "God jul til alle"

År sregnskab for 2018

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Foreningen " God jul til alle" .
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse om
indsamling.
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 regnskabsåret
1. januar – 31. december 2018.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Laust Tuxen Hedegaard

Lone Brodersen
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Kolding, den 19. juni 2019

Dorte Larsen
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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. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 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 regnskabsåret
1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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:

►

I·dentificerer 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.

►

O
· pnår 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.
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►

T
· ager 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.

►

K
· onkluderer 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 konklusion 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.
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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 19. juni 2019

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab
CVR-nr . 30 7 0 02 28

Claus E. Andreasen
statsaut. revisor
mne16652
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Foreningen ” God jul til alle” er stiftet af KIF Håndbold Elite A/ S, Business Kolding samt J ydskeVestkysten, og har til formål at yde hjælp til t rængte børnefamilier i Kolding. Pengene indsamles gennem donationer fra private og lokale virksomheder i henhold til tilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Årets resultater

Hvert år uddeles der færdige julemiddage, julegodter og gaver, og i 2018 modtog 110 familier med i alt
455 medlemmer hjælp fra foreningen. I 2017 modtog 97 familier med i alt 351 medlemmer hjælp.
Årets resultater anses for tilfredsstillende.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december

Indtægter

20 1 8

20 1 7

179.659

158.270

179.659

158.270

3.000
50.111
54.950
9.500
0
71.009

41.274
28.134
35.540
8.000
10.000
42.591

188.570

165.539

427
700
724
1.100

434
275
0
1.000

2.951

1.709

-11.862

-8.978

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

117.509
11.011
162
0

2.070
130.193
162
0

AKTIVER I ALT

128.682

132.425

PASSIVER
Egenkapital 1. januar
Årets overskud/ underskud
2 Ikke anvendt overskud

90.935
-11.862
0

99.913
-8.978
0

Egenkapital 31. december

79.073

90.935

Skyldige omkostninger

49.609

41.490

128.682

132.425

Modtagne t ilskud mv. fra private og erhvervsvirksomheder

Omkostninger til uddelt julehjælp
Håndboldbilletter
Legetøj
Biografbilletter og biografmenu
Badebilletter
Håndboldarrangement
Julemad

Øvrige omkostninger
Diverse omkostninger
Bankgebyrer
Takkegave medhjælpere
Gebyr indsamlingsnævnet

2

Årets resultat (underskud)

Balance 31. december

PASSIVER I ALT
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Årsregnskab 1 . januar – 3 1. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2018 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 afholdt i 2018, herunder i henhold til den meddelte bevilling til indsamling.

Modtagne t ilskud fra private og erhvervsdrivende virksomheder indregnes i resultatopgørelsen, den periode 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 t ab efter en individuel 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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