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Dear Football
Indsamlingsregnskab 2020 - 2021

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for Dear Football for perioden
7. november 2020 – 6. november 2021.
Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af 19. oktober 2020, jf. journal nr. 20-700-02846 og i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse.
Indsamlingen er foregået ved bankoverførsel og Mobile Pay.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens resultat, herunder af
de totale indsamlede midler med fradrag af rimelige udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen, samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende for en økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet for regnskabsperioden 7. november 2020 – 6. november 2021.
Vi anser det opstillede regnskab for indsamling af midler til køb af fodboldudstyr til pigeprogrammet på fodboldakademi, El Cambio Academy, der ligger i Uganda, i perioden 7. november 2020 – 6. november 2021 for udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i indsamlingsloven og retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020.
Slagelse, den 30. august 2022.

Jeppe Rogers Augustsen
Bestyrelsesformand

William Rams
Bestyrelsesmedlem

Jimmy Rogers Augustsen
Bestyrelsesmedlem
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Overskuddet for indsamlingen indestår på foreningens bankkonto og afventer anvendelse til formålet.

Dear Football
Indsamlingsregnskab 2020 - 2021

Den uafhængige revisors erklæring
Til Dear Football og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Dear Football for perioden 7. november 2020 – 6. november 2021. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter regnskabsbestemmelserne i indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020. (i det følgende kaldet ”tilskudsgivers retningslinjer”)

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med
international Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henviser til oplysningerne i indledningen i denne erklæring, hvoraf det fremgår, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne fra indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe til overholdelse af retningslinjerne og som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Dear Football og Indsamlingsnævnet, og bør ikke
udleveres til andre parter end Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde indsamlingsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
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 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, samt bestemmelserne i indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, 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 revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 for revision af indsamlingsregnskabet, 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
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelserne i indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Dear Football
Indsamlingsregnskab 2020 - 2021

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 af indsamlingsregnskabet 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.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. 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.
Risskov, den 30. august 2022
This document has esignatur Agreement-ID: 4bf1d9tmmSP248286822

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01
Erling Kirk Brødbæk
statsautoriseret revisor
mne11645
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Dear Football
Indsamlingsregnskab 2020 - 2021

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktivitet er indsamling af midler til køb af fodboldudstyr til et pigeprogram på fodboldakademi, El Cambio Academy, der ligger i Uganda.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets overskud til anvendelse udgør 283.505 kr. Det resterende indsamlingsbeløb til uddeling udgør -22.790 kr.
Ledelsen anser resultaterne som forventet.
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Indsamlingsregnskab 7. november 2020 – 6. november 2021
Resultatopgørelse
kr.

2 Indsamlede midler
3 Administrationsomkostninger
Overskud til anvendelse

2020/2021

314.211
-30.706
283.505

Overskud er anvendt til:
Donationer til fodboldakademi i Uganda
Sportstøj og -udstyr
Rejseomkostninger
Gaver og præmier

-243.200
-40.158
-18.745
-4.192

Total

-306.295

Resterende beløb for indsamlingsperioden 2020/21 til uddeling

-22.790

Resterende indsamlingsbeløb til uddeling

-22.790
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Note

1 Anvendt regnskabspraksis
Det resterende indsamlingsbeløb er ikke anvendt pr. 6. november 2021, men anvendes efterfølgende til det godkendte indsamlingsformål. Beløbet indestår på foreningens bankkonto.
Foreningen og dennes revisor indsender senest et år efter regnskabets aflæggelse en erklæring om, hvad de resterende indsamlede midler er anvendt til.

7

Dear Football
Indsamlingsregnskab 2020 - 2021

Årsregnskab 7. november 2020 – 6. november 2021
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet for 2020/2021 omfatter de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i indsamlingsperioden fra den 7. november 2020 til den 6. november 2021 efter tilladelse fra Indsamlingsnævnet (journal nr. 20700-02846).
Indsamlede midler
Posten indeholder frivillige kontante bidrag fra private, virksomheder mm. Indsamlede midler indregnes i takt med
at indbetalinger, herunder sponsorater og donationer mv. modtages.

Indsamlede midler skal anvendes i henhold til Indsamlingsnævnets tilladelse til køb af fodboldudstyr til et pigeprogram på fodboldakademi, El Cambio Academy, der ligger i Uganda, herunder til mad, behandlinger, undervisning og
fodboldtræning.
I henhold til indsamlingsbekendtgørelsen må der udelukkende anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med indsamlingen. Administrationsomkostninger omfatter fragt samt gebyrer til Mobilepay, indsamlingsnævnet og bank. Ydermere er der omkostninger til revision af regnskabet samt omkostninger til software,
der omfatter hjemmesidedrift og licens til bogføringsprogram.

kr.

2

Indsamlede midler
Bidrag og donationer

2020/2021

314.211
314.211

3

Administrationsomkostninger
Revisorhonorar
Gebyrer (Mobilepay, bank)
Indsamlingsnævnet
Fragt
Software

-18.750
-2.643
-1.100
-2.529
-5.684
-30.706
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Udgifter

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Jeppe Rogers Augustsen

William Kristian Donskov Rams

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-983679733222
Tidspunkt for underskrift: 30-08-2022 kl.: 13:32:28
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-331607149009
Tidspunkt for underskrift: 31-08-2022 kl.: 09:58:53
Underskrevet med NemID

Jimmy Rogers Augustsen

Erling Kirk Brødbæk

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-209522706965
Tidspunkt for underskrift: 30-08-2022 kl.: 12:33:44
Underskrevet med NemID

Som Revisor
RID: 27296975
Tidspunkt for underskrift: 30-08-2022 kl.: 13:16:39
Underskrevet med NemID
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