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Bestyrelsens påtegning 
 

Bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab 2021 for Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen 

 

Vi erklærer: 

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

 

- at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Vi indstiller årsrapporten til godkendelse. 

 

Hvidovre, den 31. januar 2022 

 

I bestyrelsen 

 
 

Jacob Kornerup   Luise J. Warming 
Formand   Næstformand 
 
 
 

   

    

Erik Petersen    
Sekretær    
 
 
 

   

    

Kenneth Schougaard   Eugen Sølberg 
 
 
 

   

    

Martin Yde Poulsen    
 

Kasserer Oliver Helt og medlem Thomas Bundgaard er udtrådt bestyrelsen i løbet af året af 
personlige årsager og er derfor ikke medunderskrivere af årsregnskabet 
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Den uafhængige interne revisors erklæring 

 
Vi har gennemgået det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2021 for Hvidovre Idrætsforening, 
Fodboldafdelingen. 
 
Det udførte review 
Vi har i overensstemmelse med almindelig anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og 
udført reviewet med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden 
væsentlige fejl og mangler. Under vort review har vi ud fra væsentlighed og risiko efterprøvet 
grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har 
herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede 
regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er 
fyldestgørende. 
 
Reviewet har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og 
foreningens vedtægters krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat. 
 
Hvidovre, den 31. januar 2022 

 
 
 
 

Michael Weiss   Simon Stjerne Hansen 
Revisor   Revisor 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 
Til medlemmerne i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen 
 
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende foreninger og 
den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 9. 
 
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 9. 
 
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 9, 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. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejl- 
information, 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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til fondsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens 
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

Rødovre, den 14. marts 2022 
 
               JS Revision  
Godkendt Revisionsaktieselskab 
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre 
         CVR-nr: 37 99 96 87 
 
 
          Kasper Kjærsgaard 
           registreret revisor 
                       mne34537 

  

DocuSign Envelope ID: 87C3E3F6-0D96-4791-87B1-CEBD8179B833

15 marts 2022

DocuSign Envelope ID: 56A9F270-3DAE-4546-B65F-E945DECE8A17



 
 

8 

Bestyrelsens årsberetning 

 
Aktivitet 
Foreningens formål er at fremme interessen for, udbrede kendskab til og opøve færdighed i 
fodboldspil. 
 
Økonomisk udvikling 
Årets resultat udgør et overskud på kr. 170.327,- 
 
Hændelser efter regnskabsårets udløb 
Der er i 2019 - af tidligere bestyrelse - indgået aftale med iCharge/Grenke Leasing omkring leasing 
leasing af to stk. iCharge ladestandere. Aftalen var 5 årig. Aftalen var gratis 1 år og herefter med 
en årlig leasing ydelse på ca. kr. 54.000,- (i alt godt kr. 200.000,-). Den nye bestyrelse mener ikke, 
at den indgåede aftale er gyldig og kører sammen med ekstern advokat retssag mhp. at annullere 
leasingaftalen.  
 
Forventet udvikling 
Der forventes et positivt resultat i det kommende år. 
 
Resultatdisponering 
Årets resultat, kr. 170.327,- foreslås overført til næste år. 
 
Regnskabets godkendelse 
Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, og tillige gældende for afrapportering i forbindelse med 

ansøgning om kommunalt aktivitetstilskud. 

Hvidovre, 31. januar 2022 

I bestyrelsen 

Jacob Kornerup   Luise J. Warming 
Formand   Næstformand 
 
 

   

    

Erik Petersen    
Sekretær    
 
 

   

    

Kenneth Schougaard   Eugen Sølberg 
 
 

   

    

Martin Yde Poulsen    
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Anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindeligt 
anerkendte retningslinjer for foreningsregnskaber. 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Indtægter 
Alle indtægter indregnes, når de er tilgået foreningen. 
 
Omkostninger 
Alle omkostninger indregnes, når foreningen modtager retvisende faktura. Omkostninger 
periodiseres jf. aktivitetens afholdelsestidspunkt. 
 

Afskrivninger 

Anskaffelse af driftsmateriel, inventar og EDB mm. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. 
 
BALANCEN 
 
Værdipapirer 
Aktier indregnes til anskaffelsessum (foreningen besidder pt. ikke værdipapirer). 
 

Tilgodehavender fra salg og diverse tilgodehavender 
Tilgodehavender indregnes efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
Mellemværende med Hvidovre Fodbold A/S 
Mellemværendet er afstemt med Hvidovre Fodbold A/S bogholderi. 
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Hvidovre Idrætsforening – Amatørafdelingen 

Årsregnskab 2021 (1/1 til 31/12- 2021) 

Resultat 

 

Tekst Regnskab 2020 Regnskab 2021 
    

Indtægter     
Kontingenter      
Herresenior            29.713,00            23.797,00  
Damesenior            23.893,00            22.851,50  
Herreungdom          769.306,43           849.257,44  
Herreelite          556.066,25           576.414,17  
Dameungdom          234.015,48           223.527,56  
Passive              9.470,00              8.200,00  
Rabatter           (18.397,00)          (38.554,50) 
Kontingent tab                        -                          -    

Kontingenter i alt        1.604.067,16        1.665.493,17  

Andre indtægter     

Tilskud fra DBU (ungdomslicens)          137.650,00           176.996,00  
Tilskud fra Kommunen (se note 1)        1.003.401,96           934.131,39  
Sponsorater          180.589,03            93.318,54  
Transferindtægter (se note 2)            30.000,00           319.208,34  
De Gamle Kæmper            59.000,00            44.000,00  
Fodboldskoler          227.791,00           293.610,50  
Egenbetaling træningslejre          936.670,00          509.890,00  

Tøjsalg          309.843,51          303.850,39  

Tøjsalg vareforbrug       (192.814,08)        (200.292,33) 
Bruttofortjeneste         117.029,43          103.558,06  

Støtte til Kursus DGI -           21.256,00 

Andre indtægter i alt        2.692.131,42         2.495.968,83  

Indtægter i alt        4.296.198,58         4.161.462,00  

   

Udgifter     
Omkostninger bredden         (761.267,28)        (923.072,72) 
Omkostninger eliten      (2.541.010,91)     (2.239.268,73) 
Omkostninger fælles                        -                          -    
Kontor & administrationsomk.         (680.283,07)        (823.372,43) 

Udgifter i alt      (3.982.561,26)      (3.985.713,88) 

   

Resultat før Renter          313.637,32  175.748,12  

   

Rente     
Renteindtægter                        -                           -    
Renteudgifter             (1.128,66)            (5.421,01) 

Rente i alt             (1.128,66)            (5.421,01) 

Resultat før Ekstraordinære Poster          312.508,66           170.327,11  

   

Ekstraordinære Poster     
Ingen                        -                           -    

Ekstraordinære Poster i alt                        -                           -    

RESULTAT pr. 31/12-2021          312.508,66  170.327,11 
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Hvidovre Idrætsforening – Amatørafdelingen 

Årsregnskab 2021 (1/1 til 31/12- 2021) 

Balance 

 

Tekst Regnskab 2020 Regnskab 2021 
      

Aktiver    
Tilgodehavender            31.841,36            91.754,95  
Kontingenttilgodehavender            25.402,67            17.648,19  
Nordea bankbeholdning          420.913,81          390.993,95  
AL-Bank              3.578,76             3.578,76  
Depositum træningslejre           116.340,00          329.895,33  
Forudbetalte kurser            68.000,00          100.000,00  
Tilgodehavende Hvidovre Fodbold A/S            36.974,25            92.029,54  
Tøjlager          172.937,00          176.367,50  

Omsætningsaktiver - i alt          875.987,85       1.202.268,22  

   

AKTIVER I ALT          875.987,85       1.202.268,22  

   

PASSIVER     
Egenkapital primo          147.737,42        (164.771,24) 
Årets resultat         (312.508,66)       (170.327,11) 

Egenkapital i alt         (164.771,24)       (335.098,35) 

Gæld Passiver    
Gæld til Hvidovre Kommune (se note 3)         (280.000,00)       (240.000,00) 
DBU           (13.265,00)           (4.626,32) 
Hovedsponsor (Uhlsport)           (13.725,50)         (27.414,50) 
Øvrige kreditorer            (69.660,03)       (103.541,18) 
Sponsorater ikke afregnede (616001)              (3.000,00)       (154.298,96) 
Skyldige lønninger (633000)             (37.387,86)         (72.244,00) 
Træningslejr depositum (619000)         (116.340,00)       (115.826,00) 
Bodpenge (619001)           (45.018,50)         (47.114,50) 
Skyldige omkostninger                        -    -  

Gæld i alt         (578.396,89)       (765.065,46) 

Samlede passiver før skat         (743.168,13)     (1.100.163,81) 

   

Skyldig skat og moms    
Skyldig ATP-A-skat & AM-bidrag           (94.623,63)         (65.205,84) 
MOMS           (38.196,09)         (36.898,57) 

Skyldig skat og moms         (132.819,72)       (102.104,41) 

   

PASSIVER I ALT         (875.987,85) 1.202.268,22 
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Note 1: Tilskud fra kommunen 
 
Aktivitetstilskud 607.186 

Elite2650 tilskud 170.000 

Engangspuljen 26.595 

Sponsortillæg 95.000 

Eliteskole (morgentræning) 25.000 

I alt 923.781 

 

Note 2: Transferindtægter 

I 2021 kr. 319.208,- idet der stadig mangler et par rater, der betales I 2022: 

Navn Ialt Solgt til 2022 

Mohamed Daramy EUR 48.720,-  AFC Ajax EUR 24.360,- 

Dario Dumic EUR 928,- FC Twente - 

Frederik Alves Ibsen EUR 21.390,40 West Ham FC EUR 4.278,08 

I alt EUR 71.038,-  EUR 28.638,- 

Solidaritetspenge: Når en spiller i en kontraktperiode skifter over en landegrænse skal fem procent af transfersummen 

fordeles til de klubber, hvor spilleren har været fra det 12. til 23. år (23 års fødselsdag. Her gives fem procent af 

solidaritetspuljen pr. år fra 12-16 (svarende til 0,25% af transferpuljen) og 10 procent solidaritetspuljen pr. år for de 

efterfølgende år (svarende til 0,5% af transferpuljen). I 2020 blev det indført at udenlandsspillere, det også flytter 

internt i landet (udlandet), giver ret til solidaritetspenge. 

 

 

Note 3: Gæld til Hvidovre Kommune 

Der er taget et rentefrit lån via Hvidovre Kommune der afdrages med kr. 40.000,- om året 

 

Note 4: 

Der har været investeret i materialer til klubbens medlemmer - både bredde og på talent, bl.a.: 

Fodbolde 83.887,50 

Vaskemaskiner 51.990,00 

Inbody 50.431,25 

Tøj m.m. 220.956,18 

 

 

År 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

% af transferpulje 5% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

% af solidaritetspulje 100% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Barndomsklub UngdomsklubSolidaritetspenge
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