
F.C. København Fan Club

Øster Allé 50, 2100 København Ø. 

CVR-nr.: 32 75 93 27

Indsamlingsregnskab for 2021

 

 

 

 
Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Ulrik Dahl (Reg. revisor) 
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor) 
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r)) 

 

         
  

 (CVR-nr. 37999687) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ELSE SØRENSENS VEJ 32 
2610 RØDOVRE 
WWW.JSREVISION.DK 

 
              

 

 
TELEFON 36 41 48 00 

MAILBOX@JSREVISION.DK 

 



Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskab for F.C. København Fan Clubs indsamlinger 

i 2021.

Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse jf. jr.nr. 21-700-03572 og i overensstemmelse med 

indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. 

Indsamlinger er gennemført ved indsamling til fodboldkampe og via mobilindsamling.  

Vi anser det opstillede regnskab for indsamlingen for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs-

bestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven. 

Ledelsespåtegning

København, den 29. juni 2022

Ansøger

Katinka Riess
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Til ledelsen i F.C. København Fan Club

Konklusion

Vi har revideret indsamIingsregnskabet for F.C. København Fan Club, for 2021.

 Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 

2014 og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020 § 8- 9. Det er vores opfattelse, 

indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstem-

melse med Indsamlingsnævnets tilsagn af 10 maj 2021 (j.nr. 21-700-03572), herunder retningslin-

jerne for levering af regnskab i iøvrigt.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. 

februar 2020 § 8-9. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens 

afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBA"s etiske regler) og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-

hold 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 vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distri-

bution og anvendelse 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er 

udarbejdet i henhold til Indsamlingsnævnets retningslinjer. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med 

henblik på at hjælpe F.C. København Fan Club til overholdelse af de regnskabsmæssige 

bestemmelser i Indsamlingsnævnets retningslinjer. Som følge heraf kan Indsamlingsregnskabet være 

uegnet til andet formål.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender 

er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer for leve-

ring af regnskab. 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.

Revisors ansvar for revisionen af indsamIingsregnskabet 

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 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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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 indsamlingsregnskabet. Som led i en re-

vision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020 

§8-9, 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 væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger,  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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Rødovre, den 29. juni 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87
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Indledning 

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26.

februar 2020.

Indsamlingsformål, godkendt hos Indsamlingsnævnet

Midlerne skal anvendes til fordel for tifoer i forbindelse med F.C. Københavns kampe.

Beskrivelse af indsamlingsprojektet

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og sociale medier, salg/auktion, merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel. En del af indtægter-

ne stammer fra direkte tilskud fra F.C.København. 

Indsamlingens område og j.nr. 

Indsamlingen er landsdækkende. 

J. nr. 21-700-03572

Beretning om indsamlingen 
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Note 2021

kr.

Indsamlede midler i alt 487.859

1 Omkostninger i alt 495.692

Resultat -7.833

Anvendt i alt 495.692

Foreningen anvender udover indsamlingskroner en del af medlemmernes kontingent til tifo-

produktion i nødvendigt omfang. Det er alene derfor der kan være underskud på aktiviteten.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er den samme som fremgår af foreningens årsrapport.

2021

kr.

1 Omkostninger

Indkøb af tifomaterialer 352.082

Indkøb af merchandise til videresalg 143.610

Møder i tifoudvalg (planlægningsaktivitet) 0

495.692

2 Anvendelse af midler

Midlerne er anvendt til det af Indsamlingsnævnet godkendte formål.

Resultatopgørelse for 2021

Noter
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