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Pategninger
Ledelsespategning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt grsrapporten for regnskabsgret 1. januar - 31. december 2017.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse nned grsregnskabsloven.
Det er bestyrelsens opfattelse, at grsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2017 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsgret 1. januar 31. december 2017.
Det er endvidere bestyrelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for regnskabsgret.
Kobenhavn, den 19. april 2018

Bestyrelsen:,,,.

Lida Hulgaard
formand

Christen Winther Obel
nstfornnand

Jens Christian Lorenzen

Lise Grono
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Pategninger
Den uafhaengige revisors pategning
Pategning pa arsregnskabet
Jeg har revideret grsregnskabet for Bridgefonden for regnskabsgret 1. januar - 31. december 2017. Arsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter.
Arsregnskabet udarbejdes efter Srsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 3rsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemnnelse med grsregnskabsloven. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejdet et Srsregnskab uden v2esentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om 3rsregnskabet p8 grundlag af
min revision. Jeg har udfort revisionen i overensstemmelse med internetionale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at jeg overholder etiske krav samt planlgger og
udforer revisionen for at °prig hoj grad af sikkerhed for, om grsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at °prig revisionsbevis for belob og oplysninger i grsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for vsentlig fejlinformation i grsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et grsregnskab, der giver
et retvisende billede. FormSlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, 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 regnskabsmssige skon er rimelige samt den
samlede prsentation af Srsregnskabet.
Det er min opfattelse, at det opngede revisionsbevis er tilstrkkeligt og
egnet som grundlag for min konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er min opfattelse, at grsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt
af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsgret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med grsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har i henhold til grsregnskabsloven gennemlaest ledelsesberetningen.
Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tiIlg til den udforte revision af grsregnskabet. Det er pg denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med grsregnskabet.

Herl v, den

Jesper Kampm nn

ri
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Ledelsesberetning
Fondsoplysninger
Bridgefonden
Horkr 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
Regnskabsgr: 1. januar - 31. december
Bestyrelse
Lida Hulgaard, formand
Christen Winther Obel, nstformand
Jens Christian Lorenzen
Lise Grono

Revision
Jesper Kampmann
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Ledelsesberetning
Beretning
Bridgefondens opbygning og virke
Bridgefonden er en almennyttig selvejende institution, der har til formgl
at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, bgde som
konkurrencesport og som social aktivitet, ikke mindst hos born og unge
og hos aeldre, og anden hermed forbundet aktivitet.
Bridgefondens oprindelige grundkapital er stillet til rgdighed af Danmarks
Bridgeforbund, men Bridgefonden er uafhngig af Danmarks Bridgeforbund.
Bridgefondens bestyrelse modtager ikke honorar.
Det forlobne regnskabsar
Arets resultat for 2017 er et overskud pg 48.223 kroner.
Bridgefondens samlede fondskapital udgor 500.202 kroner ved udgangen
af 2017.
Bridgefonden fik i 2017 oprettet mobile pay, hvorefter donationer kan gives via mobiltelefonen. Det vurderes, at denne betalingsmetode er en
fordel for fondens mulighed for at fg flere bidragydere. I 2017 ngede fonden ca. 140 unikke bidragydere.
Bridgefonden havde i 2017 en event i Arhus i samarbejde med Dansk
Skolebridge og Danmarks Bridgeforbund. Der var et gbent arrangement
am eftermiddagen, hvor alle interesserede kunne prove krfter med
bridge. Efterfolgende inviterede Bridgefonden til en reception for inviterede med det formgl at fg flere donationer. Der var mellenn 30 og 40 til
begge arrangementer. Konceptet fungerer men markedsforingen skal
styrkes og forberedes mere rriSlrettet.
Den forventede udvikling
Med det beskedne renteniveau og fondens beskedne grundkapital er fonden afhngig af lobende bidrag for at kunne tildele legater. Fonden mg
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derfor fortsat gore en indsats for at tiltrkke bidrag. Den planlagte Klub
200 er et vigtigt bidrag hertil.
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2017
I perioden fra regnskabsgrets afslutning til aflaeggelsen af grsregnskabet
er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have vsentlig indflydelse
vurderingen af grsregnskabet.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 2017
Anvendt regnskabspraksis
Bridgefonden er efter grsregnskabsloven fritaget for at udarbejde grsrapporten efter denne lov, idet fonden ikke er omfattet af loven.
Fondens bestyrelse har alligevel besluttet at udarbejde grsrapporten efter bestennmelserne i grsregnskabsloven for en klasse A-virksomhed, dog
tilpasset fondens saerlige forhold.
Den anforte regnskabspraksis er anvendt undret for sidste regnskabsgr.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtraek folgende:
Generelt om indregning og maling
Aktiver indregnes i balancen, rigr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde fonden, og aktivets vrdi kan Ales pglideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, ngr fonden som folge af en tidligere
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,
at fremtidige okonomiske ressourcer vii fragg fonden, og forpligtelsens
vrdi kan mgles
Ved forste indregning Ales aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende Ales aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og mgling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der
fremkommer, inden grsrapporten aflangges, og som be- eller afkrfter
forhold, der eksisterede pg balancedagen.
Indtgter indregnes i resultatopprelsen i takt med, at de indtjenes,
mens omkostninger indregnes med de belob, der vedrorer regnskabsperioden. Donationer indregnes forst, ngr de er modtaget af fonden. Afhngig af vilkgrene fra giver medtages de til dankning af projekter, henIggelse til projekter eller disponeres til grundkapitalen. Vrdiregulering
af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgorelsen som
finansielle indtgter eller finansielle omkostninger.
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Resultatopgorelsen
Indtmgter
Donationer indregnes i resultatopgorelsen, ngr belobet er modtaget af
fonden. Indtgter fra turneringer medregnes, ngr turneringen er afviklet
i regnskabsgret.
Omkostninger
Omkostningerne vedrorer regnskabsperioden.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtgter og -omkostninger samt kursregulering af finansielle aktiver.
Skat af aret resultat
Fonden er fritaget for at betale skat.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender rngles i balancen til amortiseret kostpris, der sdvanligvis svarer til pglydende vrdi. Skulle der vre knyttet usikkerhed til
vrdien af tilgodehavendet, foretages der nedskrivning til imodeggelse
af tab.
Vmrdipapirer
Borsnoterede vaerdipapirer vrdiansttes til borskursen pr. 31. december. Realiserede og urealiserede kursreguleringer fores under finansielle
poster.
Hensmttelser
Under denne post hensttes til eventuelle forpligtelser, der pghviler fonden som folge af tilsagn om state, dkning af omkostninger m.v., men
hvor forpligtelsens nojagtige belob eller forfaldstidspunktet ikke kendes.
Gmldsforpligtelser i ovrigt
Ovrige gldsforpligtelser indregnes til kostpris p tidspunktet for stiftelse
af gldsforholdet. For korte og uforrentede gldsforpligtelser samt for
variabelt forrentede gldsforpligtelser svarer det normalt til den nominelle
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Arsregnskab 1. januar - 31. december 2017
Resultatopgorelse
Indtmgter
2017

2016

Donationer
Renteindtgter fra yaerdipapirer
Kursregulering af vrdipapirer
Indtgter i alt

74.623
5.148
-4.731
74.640

161.650
5.148
20.078
186.876

Udgifter
Udlodninger
Bankgebyrer
Ovrige udgifter
Udgifter i alt

0
3.608
23.209
26.817

74.500
3.684
33.738
111.922

48.223

74.954

48.223

74.954

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering:
HenIggelse til kommende projekter

Overskudsdisponering i alt

48.223 74.954
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Balance 31. december
Aktiver
AnImgsaktiver

2017

2016

282.280

287.011

282.280

287.011

3.861
205.564
12.700

3.861
216.474
12.700

Omsmtningsaktiver i alt

222.125

233.035

AktiveT

504.405

520.046

4.203

68.067

Fondskapital
Henlmggelse til projekter
Saldo pr. 1.1
Arets henlggelse
Henlagt til projekter i alt

259.640

259.640

192.339
48.223
240.562

117.385
74.954
192.339

Samlet fondskapital

500.202

cF,'1 .37S

Passiver i alt

504.405

32C.C4Z

Obligationer, Realkredit Danmark,
2 % ink. 2024 til kursyeerdi
AnImgsaktiver i alt

Omsmtningsaktiver
Vedhngende renter af obligationer
Bankkonti
Kassebeholdning

alt

Passiver o,
Skyldige omkostninger

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