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Ledelsespåtegning 

     

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 9. oktober 2020 - 31. 
december 2021 for Foreningen SpringDanmark. 

     

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven bestemmelser for regnskabsklasse A 
samt Foreningens vedtægter. 

     

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
2020/21. 

     

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.      

      

 
Fredensborg, den 21. april 2022 

Bestyrelse       

Christian Just Linde 
formand  

Annette Mosegaard 
næstforkvinde  

Caroline Heering 
  

Søren Møller Rohde  Søren Rasmussen Kasper H. Hansen 

Sigurd Nielsen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Foreningen SpringDanmark 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningen SpringDanmark’s 
(”Foreningen”) aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 9. oktober 2020 - 31. december 2021 i overensstemmelse 
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen for regnskabsåret 9. oktober 2020 - 31. december 2021, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).   
 
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 regnskabet. 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 god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 
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 regnskabet 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 brugerne træffer 
på grundlag af regnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og 
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 selskabets 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 regnskabet 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 regnskabet 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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

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. 

 
København, den 21. april 2022 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 
Bo Schou-Jacobsen 
statsautoriseret revisor 
mne28703 
 



 

  4 

Selskabsoplysninger 

Foreningen  Foreningen SpringDanmark 

 Kongevejen 57 

 3480 Fredensborg 

 CVR-nr.: 24 13 74 14 

 Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december 

 1. regnskabsår: 9. oktober 2020 – 31. december 2021 
 Hjemstedskommune: Fredensborg 

Bestyrelse Christian Just Linde, formand 
 Annette Mosegaard, næstforkvinde 
 Caroline Heering 
 Søren Møller Rohde 

 Søren Rasmussen 
 Kasper H. Hansen 

 Sigurd Nielsen 

  
 
 
Revision PricewaterhouseCoopers 

 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 Strandvejen 44 

 2900 Hellerup 
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Resultatopgørelse 9. oktober 2020 - 31. december 2021 

  Note  
   

 2020/21  
 DKK  

Sponsorindtægter  312.500 
Kontingenter  77.318 
Donationer               50.000 

Indtægter  
 

 439.818  
   
Sponsoromkostninger   -179.485 
Annoncer og reklame  -64.347 
Konsulentbistand  -180.000 
Porto og gebyrer  -2.893 
Internet og webhotel   -15.805 
IT Support  -800 
Ej fradragsberettiget andel af moms  -12.395 

Andre eksterne omkostninger             -455.725 
   

Resultat før finansielle poster   -15.907  
Finansielle poster    0  

Resultat før skat   -15.907  
Skat af årets resultat    0 

Årets resultat   -15.907  
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Balance 31. december 

Aktiver 
  

  Note  
   

 2021  
 DKK  

Likvide beholdninger    96.040 

Omsætningsaktiver  
 

 96.040 

Aktiver  
 

 96.040  

 
Passiver     

  Note  
   

 2021  
 DKK  

Overført resultat    -15.907 

Egenkapital    -15.907  

Leverandører af varer og tjenesteydelser    48.483  
Skyldig moms    25.282 
Forudbetalte kontingenter    38.182 

Kortfristede gældsforpligtelser    111.947  

Gældsforpligtelser  
 

 111.947  

Passiver  
 

 96.040 

Kapitalberedskab 1 
Anvendt regnskabspraksis  2 
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1 Kapitalberedskab 

Foreningen SpringDanmark’s egenkapital pr. 31. december er negativ med DKK 15.907. På grundlag af indtægter 
opnået til datoen for aflæggelse af dette årsregnskab og forventede indtægter og udgifter for året har Foreningens 
bestyrelse vurderet, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt til de planlagte aktiviteter i 2022. Bestyrelsen har derfor 
aflagt regnskabet efter forudsætningen om fortsat drift.  

2 Anvendt regnskabspraksis    

Årsrapporten for Foreningen SpringDanmark for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A samt Foreningens vedtægter. 

   

Årsregnskabet omfatter Foreningens første regnskabsår, som omfatter perioden 9. oktober 2020 – 31. december 
2021.  

Årsregnskabet er præsenteret i danske kroner. 

   

Resultatopgørelsen 

Indtægter  

Indtægter omfatter sponsorindtægter, kontingenter og donationer. Som indtægtskriterium anvendes 
betalingsprincippet, hvor der indtægtsføres, når der modtages betaling. Dog foretages der periodisering per 
balancedagen, såfremt indtægter kan henføres til efterfølgende regnskabsår.  

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til annoncer og reklame, konsulentbistand, porto og gebyrer, 
internet og webhotel samt IT Support. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.  

Skat af årets resultat 

Foreningen er ikke skattepligtig, jævnfør selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, da foreningen som udgangspunkt ikke 
udfører erhvervsmæssig aktivitet. I tilfælde af erhvervsmæssig aktivitet beskattes Foreningen dog heraf.  
 

Balancen 

 

Likvide beholdninger  

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.  
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Gældsforpligtelser  

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.  

Forudbetalinger    

Forudbetalinger opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende kontingenter og sponsorater i de 
efterfølgende regnskabsår. 

   

Moms 

Foreningen udfører momspligtig aktivitet for så vidt angår sponsorater. Foreningen har således båden momspligtig og 
momsfri indtægter, hvilket betyder, at Foreningen alene har delvis fradragsret for købsmoms på udgifter. Alle poster i 
resultatopgørelsen er præsenteret eksklusiv moms, hvorfor denne ikke-fradragsberettigede andel af købsmoms er 
indregnet som en særskilt omkostningspost.  

 


