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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.
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
2016 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2016.
Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for regnskabsåret.
København, den
Bestyrelsen:

…………………………
Lida Hulgaard
formand

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

……………………………………
Jens Christian Lorenzen

……………………………………
Kjeld Winther Thomsen
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Påtegninger
Den uafhængige revisors påtegning
Påtegning på årsregnskabet
Jeg har revideret årsregnskabet for Bridgefonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016. 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 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 vurdering 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.
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Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt
af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med 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.
Herlev, den
……………………………
Jesper Kampmann
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Ledelsesberetning
Fondsoplysninger
Bridgefonden
Hørkær 32 B
2730 Herlev
Telefon 48 47 52 13
Hjemmeside: www.bridgefonden.dk
E-mail: info@bridgefonden.dk
CVR-nr.: 35 26 31 44
Hjemstedskommune: Herlev
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Bestyrelse
Lida Hulgaard, formand
Christen Winther Obel, næstformand
Jens Christian Lorenzen
Kjeld Winther Thomsen

Revision
Jesper Kampmann
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Ledelsesberetning
Beretning

Bridgefondens opbygning og virke
Bridgefonden er en almennyttig selvejende institution, der har til formål
at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, både som
konkurrencesport og som social aktivitet, ikke mindst hos børn og unge
og hos ældre, og anden hermed forbundet aktivitet.
Bridgefondens oprindelige grundkapital er stillet til rådighed af Danmarks
Bridgeforbund, men Bridgefonden er uafhængig af Danmarks Bridgeforbund.
Bridgefondens bestyrelse modtager ikke honorar.
Det forløbne regnskabsår
Årets resultat for 2016 er et overskud på 74.954 kroner.
Bridgefondens samlede fondskapital udgør 451.979 kroner ved udgangen
af 2016.
Den forventede udvikling
Med det beskedne renteniveau og fondens beskedne grundkapital er fonden afhængig af løbende bidrag for at kunne tildele legater. Fonden må
derfor fortsat gøre en indsats for at tiltrække bidrag. Den planlagte Klub
200 er et vigtigt bidrag hertil.
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2016
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet
er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse
på vurderingen af årsregnskabet.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016
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 uændret for sidste 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 af fonden. Afhængig af vilkårene fra giver medtages de til dækning af projekter, henlæggelse til projekter eller disponeres til grundkapitalen. Værdiregulering
af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
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Resultatopgørelsen
Indtægter
Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når beløbet er modtaget af
fonden. Indtægter fra turneringer medregnes, når turneringen er afviklet
i regnskabsåret.
Omkostninger
Omkostningerne vedrører regnskabsperioden.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt kursregulering af finansielle aktiver.
Skat af året resultat
Fonden 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.

Side 9/11

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016
Resultatopgørelse
Indtægter
2016

2015

Donationer
Renteindtægter fra værdipapirer
Kursregulering af værdipapirer
Indtægter i alt

161.650
5.148
20.078
186.876

129.588
5.131
-5.879
128.840

Udgifter
Udlodninger
Bankgebyrer
Øvrige udgifter
Udgifter i alt

74.500
3.684
33.738
111.922

45.675
2.807
20.089
68.571

74.954

60.269

74.954

60.269

74.954

60.269

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
Henlæggelse til kommende projekter

Overskudsdisponering i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Anlægsaktiver

2016

2015

287.011

266.933

287.011

266.933

3.861
216.473
12.700

3.861
99.130
7.100

Omsætningsaktiver i alt

233.034

110.091

Aktiver i alt

520.045

377.024

Obligationer, Realkredit Danmark,
2 % ink. 2024 til kursværdi
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Vedhængende renter af obligationer
Bankkonti
Kassebeholdning

Passiver
Skyldige omkostninger
Fondskapital
Henlæggelse til projekter
Saldo pr. 1.1
Årets henlæggelse
Henlagt til projekter i alt
Samlet fondskapital
Passiver i alt

68.067
259.640

259.640

117.385
74.954
192.339

57.116
60.269
117.385

451.979
_______
520.045

377.024
_______
377.024

NOTER: Fonden har ikke påtaget sig forpligtelser af nogen art.
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