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RUGAARDREVISION 
STATSAIJTORISERET REVISIONSFIRMA 

Ledetsespâteg fling 

Vi har dags dato aflagt ársrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Virum Sorgenfri Boldklub. 

Arsrapporten er af1gges i overensstemmelse med ársregnskabsloven for regnskabsklasse A. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, sáledes er det vores opfattelse, at 
ârsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansieHe stilling pr. 31. 
december 2015 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsâret 1. januar - 31. december 2015. 

Arsrapporten indsti!les til generalforsam lingens godkendelse. 

Lyngby Tàrbk den 23. februar 2016 

Bestyrelsen 

Lene La1'gaard 
Forma nd 

De6nis So Nielsen 

Ken 

per Simonsen icennetri irøniunci i-<asmussen 

Philip Christensen 
All  

0-1 9-Sorensen 
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Den uafhngige revisors pátegning pa ársregnskabet 

Iii medlemmerne i Virum Sorgenfri Boldklub. 
Vi har revideret ársregnskabet for Virum Sorgenfri Boldklub for regnskabsàret 1. januar - 31. december 
2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet 
aflgges efter 6rsregnskabsIoven. 

Ledelsens ansvar for ãrsregnskabet 
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et ársregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med ârsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et ârsregnskab uden vsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en 
hensigtsmssig regnskabspraksis og udøvelse at regnskabsmssige skøn, som er rimelige efter 
omstndighederne. 

Revisors ansvar 09 den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om àrsregnskabet pa grundlag af vor revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifalge 
dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt pIanlgger og udfører 
revisionen for at opná høj grad at sikkerhed for, om ârsregnskabet er uden vsentIig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisions hand linger for at opnã revisionsbevis for beløb og 
oplysninger I arsregnskabet. De valgte revisionshand linger afhnger at revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i ârsregnskabet, uanset cm denne skyldes besvigelser 
eller feji. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens 
udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formálet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion cm 
effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering at, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmssige skøn er rimelige samt den 
sam lede prsentation af ârsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnàede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at ársregnskabet giver et retvisende billede at foreningens aktiver, passiver 09 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med ársregnskabsloven. 

Kobenhavn den 23. februar 2016 
RugaardRevision 
statsa utori sere t revisionsfirma 
CVR nr. 29 03 36 09 

Michael R Rugaard 
statsaut. revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten for Virum Sorgenfri Boldkiub er aflagt i overensstemmeise med àrsregnskabsloven 
bestemmelser for kiasse A-virksomheder. 

Den anvendte regnskabspraksis er undret I forhoid UI sidste âr. 

Generelt am indregning og máling 
Aktiver indregnes i baiancen, nàr det er sandsyniigt, at fremtidige økonomiske fordele vii tiIfiyd 
foreningen og aktivets vrdi kan males pâlideiigt. 

ForpIigtelser indregnes I balancen, nâr det er sandsynhigt, at fremtidige økonomiske ressourcer vii frag 
foreningen og forpligtelsens vrdi kan males pâUdeligt. 

Ved første indregning males aktiver og forpligteIser til kostpris. Efterføigende males aktiver o 
forpligteiser scm beskrevet for hver enkeit regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpIigtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstar 
effektiv rente over Iøbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag a 
eventuelie afdrag samt tillg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris 0 

nominelt beløb. 

Ved indregning og maling tages hensyn tIl gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden arsrapportei 
afigges, og sam be- eVer afkrfter forhold, der eksisterede pa baiancedagen. 

lndtgter indregnes I resultatopgøreisen i takt med, at de indtjenes, herunder indregne 
vrdireguIeringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvrdi eller amortiseret kostpri 
Endvidere indregnes omkostninger, der er afhoidt for at cpná arets indtjening, herunder afskrivningei 
nedskrivninger og hensatte forpligteiser samt tilbageførsler sam følge af aendrede regnskabsmssigi 
skøn af beløb, der tidiigere har vret indregnet I resultatopgørelsen. 

Res ultatopgorelsen 
Indtgter 
Indtgter indregnes I resultatopgørelsen for den periode sam de vedrører, og hvis indtgten 
opgøres pálideligt og forventes modtaget. 
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Resultatopgorelse for 1. januar -31. december 2015 

	

Aktuel 	Aktuel 

	

2015 	 2014 

	

kr. 	 kr. 

1f*Il1 

Kontingenter 

Drenge 852.612 788.600 

Piger 195.150 159.325 

Mnd 229.100 174.875 

Kvinde 16.800 14.250 

I ndmeldelsesbegyr 44.400 33.800 

Frikontingent 45.000 45.000 

Kontingenter I alt 1.383.062 1.215.850 

Andre indtgter 

Trner- og medlemstilskud LTK 292.265 217.533 

Selvforvaitningstilskud LTK 0 76.476 

Cam ps/Fod bold skole 170.810 0 

Kantine 50.880 0 

Kollektionstøj 229.706 0 

Lokaleleje 11.300 2.900 

Sponsorer 53.500 18.225 

Andre indtgter 79.357 57.119 

Andre indtgter i alt 887.818 372.253 

INDT,GTER I ALT 2.270.880 1.588.103 

UDGIFTER 

Holdudgifter 

Trnerudgifter -752.163 -921.980 

Dommerhonorarer -107.955 -104.216 

Dispositionsbeløb, materialekøb -125.502 -138.249 

Rejseudgifter -20.860. -23.249 

Bøder -9.150 -11.850 

Tilmeldinger -102.802 -103.020 

Trnerkursus -15.583 -41.040 

Holdudgifter i alt -1.134.015 -1.343.604 
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Resultatopgørelse for 1. januar-31. december 2015 

	

Aktuel 	Aktuel 

	

2015 	 2014 

	

kr. 	 kr. 

Administrations- og fllesudgifter 

Medeudgifter -2.452 -1,524 

Kontorhold -280 -839 

Telefori -24.670 -26.314 

Forsikringm,m. -11.337 -7.130 

Frikontingenter -45.000 -45.000 

Gaver/prmier -1.530 -10.160 

Camps/Fodboldskole -125.141 0 

Kantine -67.500 8.848 

Kollektionstøj -242.632 0 

Revision -15.000 0 

Diverse udgifter -100.446 -177.537 

Administrations- og fllesudgifter i alt -635.988 -259.656 

Afskrivninger og selvforvaltning 

Afskrivninger af inventar mm. -30.000 -29.000 

Afskrivning og selvforvaltning i alt -627.249 -252.849 

Udgifter i alt -1.800.003 -1.632.260 

Resultat for finansielle poster 472.892 -42.143 

Renteudgifter og gebyrer -14.638 0 

Arets resultat 456.239 -44.157 

Forsiag til resultatdisponering: 

Overført árets resultat 456.239 -44.157 

Disposeret i alt 456.239 -44.157 
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Balance pr. 31. december2015 

	

2015 	 2014 

	

kr. 	 kr. 

AKTIVER 

ANL/EGSAKTIVER 

Materielle anlgsaktiver 

Inventar 	 0 	30.000 

Materielle anIgsaktiver i alt 	 0 	30.000 

Anlgsaktiverl alt 	 0 	30.000 

OMS.TNINGSAKTIVER 

Varebeholdninger 	

10.000 	30.000 Lager   

	

10.000 	30.000 

Tilgodehavender 

Tilgodehaveride Kontingenter 8.394 32.050 

Tilgodehavende Sponsorater 29.725 20.416 

Periodeafgrnsningsposter 30.285 0 

68.404 52.466 

Likvide beholdninger 571.951 104.051 

Omstningsaktiver i alt 650.355 186.517 

AKTIVER I ALT 650.355 216.517 
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STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA 

Balance pr. 31. december2015 

2015 2014 

kr. kr. 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 

Egenkapital pr. 1.januar 61.975 106.132 

Arets resultat 456.239 -44.157 

Egenkapital I alt 518.214 61.975 

G/ELDSFORPLIGTELSER 

Kortfristede gldsforpIigteIser 

Skyldige trnergodtgøreIse 37.450 107.250 

Skyldige omkostninger 65.395 40.367 

Skyldig moms 356 6,925 

Periodeafgrnsningsposter 28.940 0 

132.141 154.542 

GIdsforpligtetser i alt 132.141 154.542 

PASSIVER I ALT 650.355 216.517 

Pantstninger og sikkerhedsstillelser 	 Ingen 

Eve ntualforpligtelser 	 Ingen 


