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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli – 31.
december 2013, fondens første regnskabsår.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktivitet
for regnskabsåret 1. juli – 31. december 2013.
Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for fondens første regnskabsår.
København, den
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Bestyrelsen:
……………………..
Lida Hulgaard
formand

…………………………..
Christen Winther Obel
næstformand

……………………..
Dorte Krak

…………………………..
Morten Larsen

Påtegninger
Den uafhængige revisors påtegning
Påtegning på årsregnskabet
Jeg har revideret årsregnskabet for Bridgefonden for regnskabsåret 1. juli – 31. december
2013. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 udarbejdet et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om
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revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for min konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktivitet
for regnskabsåret 1. juli – 31. december 2013 i overensstemmelse årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke
foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet.
Vordingborg, den

Olaf Johansen
statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse
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Ledelsesberetning
Fondsoplysninger
Bridgefonden
Hørkær 32 B
2730 Herlev
Telefon 48 47 52 13
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Årsregnskab 1. juli – 31. december 2013
Anvendt regnskabspraksis
Bridgefonden er efter årsregnskabsloven fritaget for at udarbejde årsrapporten efter denne
lov, idet fonden ikke er omfattet af loven.
Fondens bestyrelse har alligevel besluttet at udarbejde årsrapporten efter bestemmelserne i
årsregnskabsloven for en klasse A-virksomhed, dog tilpasset fondens særlige forhold.
Den anførte regnskabspraksis er anvendt for fondens første regnskabsår.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil
fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Donationer indregnes først, når de
er modtaget i fonden. Afhængig af vilkårene fra giver medtages de enten i resultatopgørelsen
eller direkte på grundkapitalen. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når beløbet er modtaget af fonden, og giver har
bestemt, at den skal anvendes til et bestemt formål. Indtægter fra turneringer medregnes, når
turneringen er afviklet i regnskabsåret.
Omkostninger
Omkostningerne vedrører regnskabsperioden.
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Finansielle poster

Årsregnskab 1. juli – 31. december 2013
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt kursregulering af
finansielle aktiver.
Skat af årets resultat
Bridgefonden er fritaget for at betale skat.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
pålydende værdi. Skulle der være knyttet usikkerhed til værdien af tilgodehavendet,
foretages der nedskrivning til imødegåelse af tab.
Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til børskursen pr. 31. december. Realiserede og
urealiserede kursreguleringer føres under finansielle poster.
Hensættelser
Under denne post hensættes til eventuelle forpligtelser, der påhviler fonden som følge af
tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb
eller forfaldstidspunktet ikke kendes.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
For korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser
svarer det normalt til den nominelle værdi.
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Årsregnskab 1. juli – 31. december 2013
Resultatopgørelse
Driftsomkostninger
Domæneregistrering
Bankgebyr 1.10 – 31.12
Årets underskud

124
388
____
512
===
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Årsregnskab 1. juli – 31. december 2013
Balance
Aktiver
Danske Bank, indlånskonto
Anlægsaktiver

Tilgodehavende hos Danmarks Bridgeforbund
Omsætningsaktiver

AKTIVER I ALT

250.612
_______
250.612
_______

5.816
_______
5.816
_______
256.428
_______

Passiver
Fondskapital
Grundkapital ved stiftelse
Donation i året fra turnering
Samlet grundkapital
Fremført underskud
Samlet fondskapital

PASSIVER I ALT

251.000
5.940
_______
256.940
512
_______
256.428
_______
256.428
_______

NOTER:
Fonden har ikke påtaget sig forpligtelser af nogen art
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