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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 for Aarhus Fremad Fodbold ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Aarhus Fremad Fodbold ApS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Fremad Fodbold ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 selskabet 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note "Usikkerhed
ved going concern" hvoraf fremgår, at der er usikkerhed forbundet med selskabets mulighed for at
fortsætte driften. Det er ledelsens vurdering, at selskabet kan indhente tilstrækkelig likviditet til at
fortsætte driften gennem indtjening eller ved kapitalindskud ligesom gælden til selskabets kreditorer
kan faciliteres ved afdrag. Som følge heraf er årsregnskabet udarbejdet under forudsætning af
virksomhedens fortsatte drift.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser 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 selskabets 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 selskabet, 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
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:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 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 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 selskabets
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 selskabet 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 på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 13. maj 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Morten Trap Olesen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35625

13-05-202

2022267

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Aarhus Fremad ApS' hovedaktivitet er at drive fodboldvirksomhed for fodboldklubben Aarhus Fremad.
Forretningsområderne er drift af erhvervsklub for klubbens sponsorer, netværksdrift samt facilitering
og afvikling af events. Fodboldklubben er hjemhørende på Riisvangen Stadion i Aarhus Nord.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold har været som forventet for 2019, ligesom
der også har været en positiv sportslig udvikling. Således er årets resultat tilfredsstillende.

I forbindelse med selskabets store underskud i 2014 blev der iværksat flere tiltag for at få balance i
driften, hvilket er realiseret i de seneste 5 regnskabsår. Således også med et regnskabsmæssigt
overskud i 2019 på 160 tkr. Det er således ledelsens forventning, at der vil være tilstrækkelig likviditet
til rådighed for selskabets fortsatte drift ud fra de beskrevne forudsætninger.
For 2020 forventer vi øgede aktiviteter og derigennem sponsorindtægter, ligesom vi forventer både at
kunne fastholde eksistrende medlemmer af vores erhvervsnetværk samt generere flere nye
medlemmer hen over året på baggrund af nye tiltag i 2019. På omkostningssiden fastholder vi fokus på
omkostningerne og vi gennemfører ligeledes året med samme sportslige omkostninger som i 2019.
Likviditeten vil således være stram igennem hele året, men vi forventer at kunne betale vores
kreditorer løbende og således aflægges årsrapporten for 2019 under forudsætning af fortsat drift.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
For 2020 har vi ligeledes positive forventninger og nedlukningen af 2. Division i perioden omkring
COVID-19 vurderes ikke, at medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for klubben. Den endelige
effekt og omfanget af konsekvenserne af COVID-19 er dog ikke kendte på tidspunktet for regnskabets
aflæggelse.
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Usikkerhed ved going concern
Som følge af selskabets finansielle situation er der usikkerhed om, hvorvidt selskabet har tilstrækkelig
likviditet til at betale sine gældsforpligtelser i takt med, at de forfalder.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
............................................................................................................................................
883.896
1.480.184

Personaleomkostninger
............................................................................................................................................
1
-712.686
-970.938

DRIFTSRESULTAT
............................................................................................................................................
171.210
509.246

Andre
............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-11.534
-1.363

RESULTAT
............................................................................................................................................
FØR SKAT
159.676
507.883

Skat
............................................................................................................................................
af årets resultat
0
0

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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ÅRETS
............................................................................................................................................
RESULTAT
159.676
507.883

Overført
............................................................................................................................................
resultat
159.676
507.883

I............................................................................................................................................
ALT
159.676
507.883
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Handelsvarer
............................................................................................................................................
41.792
48.245
Varebeholdninger
............................................................................................................................................
41.792
48.245

Tilgodehavender
............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
24.875
9.000
Andre
............................................................................................................................................
tilgodehavender
43.000
7.970
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
50.005
39.250
Tilgodehavender
............................................................................................................................................
117.880
56.220

Likvide
............................................................................................................................................
beholdninger
56.086
80.682

OMSÆTNINGSAKTIVER
............................................................................................................................................
215.758
185.147
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AKTIVER
............................................................................................................................................
215.758
185.147
PASSIVER

Selskabskapital
............................................................................................................................................
172.222
172.222
Overført
............................................................................................................................................
overskud
-844.267
-1.003.943

EGENKAPITAL
............................................................................................................................................
2
-672.045
-831.721

Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
0
79.407
Feriepengeforpligtelse
............................................................................................................................................
16.530
0
Langfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
3
16.530
79.407

Kortfristet
............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
3
0
360.955
Leverandører
............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
186.330
153.404
Anden
............................................................................................................................................
gæld
499.681
423.102
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
185.262
0
Kortfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
871.273
937.461

GÆLDSFORPLIGTELSER
............................................................................................................................................
887.803
1.016.868

PASSIVER
............................................................................................................................................
215.758
185.147
Eventualposter mv.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5

Usikkerhed ved going concern
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
3 (2018: 3)

Note
1

Løn
............................................................................................................................................
og gager
581.397
821.783
Pensioner
............................................................................................................................................
10.021
7.479
Andre
............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
7.585
7.608
Andre
............................................................................................................................................
personaleomkostninger
113.683
134.068
712.686

970.938
2

Selskabskapital

Overført
overskud

I alt
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Egenkapital

Egenkapital
...........................................................................................................................................
1. januar 2019
172.222 -1.003.943
-831.721
Forslag
...........................................................................................................................................
til resultatdisponering
159.676
159.676

Egenkapital
...........................................................................................................................................
31. december 2019
172.222 -844.267 -672.045
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2019
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2018
gæld i alt

Kortfristet
del primo

3

Periodeafgrænsningsposter
...........................................................................................................................................
0
0
0
440.362
360.955
Feriepengeforpligtelse
...........................................................................................................................................
16.530
0
0
0
0
16.530

0

0

440.362

360.955

Eventualposter mv.
Selskabet har et skattemæssigt underskud til fremførsel som ved fuld udnyttelse udgør en
værdi af 1.283 tkr. Værdien af det skattemæssige underskud er ikke indregnet i balancen,
grundet usikkerhed omkring udnyttelse af underskuddet.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ingen pantsætninger og/eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2019.
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NOTER
Note
Usikkerhed ved going concern
Som følge af selskabets finansielle situation er der usikkerhed om, hvorvidt selskabet har
tilstrækkelig likviditet til at betale sine gældsforpligtelser i takt med, at de forfalder.
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For 2020 forventer vi øgede aktiviteter og derigennem sponsorindtægter, ligesom vi forventer
både at kunne fastholde eksistrende medlemmer af vores erhvervsnetværk samt generere
flere nye medlemmer hen over året på baggrund af nye tiltag i 2019. På omkostningssiden
fastholder vi fokus på omkostningerne og vi gennemfører ligeledes året med samme sportslige
omkostninger som i 2019. Likviditeten vil således være stram igennem hele året, men vi
forventer at kunne betale vores kreditorer løbende og således aflægges årsrapporten for 2019
under forudsætning af fortsat drift.
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I forbindelse med selskabets store underskud i 2014 blev der iværksat flere tiltag for at få
balance i driften, hvilket er realiseret i de seneste 5 regnskabsår. Således også med et
regnskabsmæssigt overskud i 2018 på 508 tkr og i 2019 på 160 tkr. Det er således ledelsens
forventning, at der vil være tilstrækkelig likviditet til rådighed for selskabets fortsatte drift
ud fra de beskrevne forudsætninger samt de realiserede resultater i de seneste regnskabsår.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Aarhus Fremad Fodbold ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske Regnskab
true
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regntrue
skabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til hjælpematerialer.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indeholder renteomkostninger. Finansielle omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der
afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes
omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter årets entré-, sponsor- og TV-indtægter samt andre indtægter.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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