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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 
for Nørrebro United.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. 
december 2020.
 
Vi erklærer samtidig, at vilkårene for tilskud modtaget fra Københavns Kommune er overholdt.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København, den 25. maj 2021

Bestyrelse

Flemming Hjælm Jensen David Ottesen Anders Berntsen
Formand Næstformand Medlem

Søren-Emil Schutt Alberte Stein Aamand Shar Nielsen
Medlem Medlem Medlem

Jesper Langebæk - Kasserer Niels Ole Gammelgaard Bugge
Medlem Medlem
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Til medlemmerne i Nørrebro United
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro United for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter  
foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020  samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. 
december 2020 i overensstemmelse med dansk regnskabspraksiis for foreninger  og foreningens vedtægter.
 
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 foreningen 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.
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
dansk regnskabspraksis for foreninger og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for 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 foreningens 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 foreningen, 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:
 

* 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 foreningens interne kontrol.
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* 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 foreningens 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 foreningen 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 den øverste ledelse 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.
 

København, den 25. maj 2021

HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED
CVR-nr. 35649417

Michael Harboe
Registreret revisor
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Foreningen Nørrebro United
Husumgade 44
2200 København N

Telefon 21 28 47 26
CVR-nr. 32435327
Stiftelsesdato 1. oktober 2009
Hjemsted København
Regnskabsår 1. januar 2020 - 31. december 2020

Bestyrelse Flemming Hjælm Jensen
David Ottesen
Anders Berntsen
Søren-Emil Schutt
Alberte Stein Aamand
Shar Nielsen
Jesper Langebæk - Kasserer
Niels Ole Gammelgaard Bugge

Revisor HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED
Grønningen 17
1270 København K
CVR-nr.: 35649417
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Årsrapporten for Nørrebro United er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk 
regnskabspraksis for foreninger. 
 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
 
Resultatopgørelsen
 
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
 
Indtægter
Indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 
 
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
 
 
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.
 
Likvider
Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indlånskonti i pengeinstitut.
 
Øvrige gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Indtægter 1 4.018.003 4.225.792
Andre driftsindtægter 264.605 0
Aktivitetsomkostninger 2 -1.160.475 -1.591.303
Resultat af primære aktiviteter 3.122.132 2.634.489
Projekter og Partnerskaber 3 -301.929 -508.752
Administrationsomkostninger 4 -632.578 -491.337
Bruttoresultat 2.187.626 1.634.400

Personaleomkostninger 5 -2.001.966 -2.072.042
Andre driftsomkostninger -108.473 0
Årets resultat 77.187 -437.642

Fordeling af årets resultat
Overført resultat 77.187 -437.642

77.187 -437.642
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Tilgodehavende kontingenter m.v. 101.348 248.233
Andre tilgodehavender 0 161.134
Tilgodehavender 101.348 409.367

Likvide beholdninger 3.775.673 2.734.489

Omsætningsaktiver 3.877.021 3.143.855

Aktiver 3.877.021 3.143.855
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Fri egenkapital, primo 1.341.124 1.778.765
Årets resultat 77.187 -437.642
Fri egenkapital, ultimo 1.418.311 1.341.124
Henlæggelse, Børn og Unge Indsats 1.000.000 1.000.000
Henlæggelse, Ungesenior Indsats 200.000 200.000
Egenkapital 2.618.311 2.541.124

Hensættelse Ph.d. Innovationsfonden 605.200 0
Langfristede gældsforpligtelser 605.200 0

Modtagne projektmidler 0 49.702
Skyldige omkostninger, Husumgade 540.000 540.000
Anden gæld 113.510 13.030
Kortfristede gældsforpligtelser 653.510 602.732

Gældsforpligtelser 1.258.710 602.732

Passiver 3.877.021 3.143.855

Eventualforpligtelser 6
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 7
Andre noteoplysninger 8
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1. Indtægter
Tilskud, fondsmidler og kontingenter 1.781.296 1.630.998
Medlemstilskud fra Københavns Kommune 541.048 463.926
Lokaletilskud fra Københavns Kommune 456.064 355.755
Tilskud til lederkursus fra Københavns Kommune 14.500 30.320
Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge fra Københavns Kommune 0 11.834
Børn og Unge Fodbold 633.440 609.633
Senior Fodbold 260.320 332.625
Håndbold 145.420 250.662
Ture og Rejser 46.740 270.515
Andre aktiviteter 139.175 269.524

4.018.003 4.225.792

2. Aktivitetsomkostninger
Udgifter til frivillige og faciliteter 500.348 581.470
Børn og Unge Fodbold 230.547 252.843
Senior Fodbold 124.619 160.273
Håndbold 74.198 91.852
Ture og Rejser 112.275 268.663
Øvrige aktiviteter 0 17.998
Spilletøj og Merchandise 118.488 218.206

1.160.475 1.591.305

3. Projekter og Partnerskaber
OMF - Afsluttet 0 2.713
KFF-DIF Håndbold - Afsluttet 0 14.757
Øvrige projekter og partnerskaber 195.000 271.895
Baggårdsfodbold 71.304 219.387
Projekt Nørrebro samles på banen 35.625 0

301.929 508.752
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4. Administrationsomkostninger
Kontor 64.507 53.217
Telefon 23.398 12.535
Forsikringer 6.539 0
Revisor og advokat 39.875 28.125
Kontingenter 45.594 52.597
Tab på debitorer 386.055 254.215
Bankgebyrer 7.920 10.951
Øvrige administrationsomkostninger 56.910 39.446
Mødeaktiviteter 1.779 27.708
Salgsomkostninger 0 12.543

632.577 491.337

5. Personaleomkostninger
Lønninger 1.929.540 2.043.841
Pensioner 22.421 0
Andre omkostninger til social sikring 50.005 21.712
Andre personaleomkostninger 0 6.489

2.001.966 2.072.042

6. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

8. Særlige poster
Foreningen har søgt om lønkompensation for perioden 25. marts 2020 til 8. juni 2020. 
Kompensationen er indregnet under andre driftsindtægter.
 
Da personale er kommet tilbage på arbejde den 11. maj 2020 er der beregnet et afsat beløb som skal tilbagebetales, 
beløbet er indregnet under andre driftsomkostninger.

Lønkompensation Covid-19 264.605 0
Tilbagebetaling lønkompensation Covid-19 -108.473 0

156.132 0


