Foreningen Støt Din Sag
Energivej 30, 1. sal., 2750 Ballerup
CVR-nr. 38 19 39 61

Årsregnskab for 2017
(2. regnskabsår)

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet 2017 for Foreningen Støt Din Sag.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om regnskabsaflæggelse i
lov om fonde og visse foreninger.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse.
Ballerup, den 18. april 2018

Ledelsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Foreningen Støt Din Sag
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Støt Din Sag for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende
foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 5.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for
almindelige, ikke-erhvervsdrivende foreninger og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 5.
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
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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 5, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med fondsloven. 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.
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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:
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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår 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.
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 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 konklusioner 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.
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i
overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
Rødovre, den 18. april 2018
JS Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for foreningen er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens
klasse A samt efter almindeligt anerkendt regnskabspraksis og med de tilpasninger, som fondens særlige forhold tilsiger.
Regnskabet aflægges i DKK.
Regnskabspraksis er følgende:
Resultatopgørelsen
Som indtægtskriterie er anvendt faktureringsgrundlaget. Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret i årsregnskabet.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender er målt til bogført værdi med fradrag for hensættelser til tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris.
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Resultatopgørelse for 2017
2017

2016

kr.

kr.

97.375

0

Direkte omkostninger, modregnet donationer

-1.406

0

Porto og gebyrer

-4.332

0

-682

0

0

-12.500

-5.000

-2.000

7.910

0

93.865

-14.500

0

0

93.865

-14.500

0

0

-2

0

93.863

-14.500

93.863

-14.500

93.863

-14.500

Indtægter
Udgifter

Forsikringer
Advokat
Revisor
Kassedifferencer mv.
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Resultat før finansiering
Renteindtægter, bank
Renteudgifter, bank
Årets resultat

Resultatdisponering
Overført til egenkapitalen
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Balance pr. 31/12 2017
31/12 2017

31/12 2016

kr.

kr.

Debitorer

0

0

Tilgodehavender i alt

0

0

Bank

170.867

137.500

Likvide beholdninger i alt

170.867

137.500

Omsætningsaktiver i alt

170.867

137.500

Aktiver i alt

170.867

137.500

79.363

-14.500

79.363

-14.500

Støt Din Klub ApS

0

150.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

150.000

Skyldige omkostninger

91.504

2.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

91.504

2.000

Gældsforpligtelser i alt

91.504

152.000

170.867

137.500

AKTIVER

PASSIVER
Saldo pr. 1. januar 2017

-14.500

Overførsel fra resultatopgørelsen

93.863

Egenkapital i alt

Passiver i alt
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