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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Konklusion på den udførte revision 

1.1 Indledning 

Vi har afsluttet revisionen af det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fonden Eliteidræt 

Aarhus. Årsregnskabet udviser følgende:  

2016 2015 

t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat 884 844  

Aktiver 5.431 5.311 

Egenkapital 3.717 2.957 

1.2 Konklusion på revision af årsregnskabet 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med 

en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller anden rapportering. 

2. Revision af årsregnskabet 

2.1 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1.1 Fondens overgang fra almennyttig til erhvervsdrivende 

Jf. Erhvervsstyrelsens afgørelse af 09.05.2016 er Fonden Eliteidræt Aarhus at betragte som en 

erhvervsdrivende fond og skal som følge heraf overholde reglerne for erhvervsdrivende fonde samt 

for årsregnskabets vedkommende årsregnskabsloven.  

De forhold, som bevirker, at fonden skal betragtes som erhvervsdrivende, stammer tilbage fra 

2011, hvor fonden grundlagde ESAA Kollegiet. Erhvervsstyrelsen har meddelt fondens advokat, at 

det første regnskabsår, hvor fonden er underlagt reglerne for erhvervsdrivende fonde, er regn-

skabsåret 2016. 

2.1.2 Manglende løbende økonomisk rapportering til bestyrelsen 

I vores protokol af 24. oktober 2016 omtalte vi det forhold, at bestyrelsen ikke løbende gjorde sig 

bekendt med fondens løbende økonomiske tilstand. Vi har drøftet en model for rapporteringen med 

fondens administrator, men har også konstateret, at der ikke er implementeret en ny model for 

økonomisk rapportering i 2016. 
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Vi henviser til erhvervsfondslovens §38, som omtaler bestyrelsens ansvar i forhold til fondens 

overordnede strategiske ledelse, fondens organisation og daglige drift.  

2.1.3 Hensættelser til senere uddelinger  

I forbindelse med opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst kan fonden med fordel hensætte 

eventuelle skattepligtige overskud til senere uddeling. Hensættelser til senere uddeling kan fradra-

ges i den skattepligtige indkomst, som skal uddeles inden for fem år. Såfremt fonden ikke uddeler 

de hensatte uddelinger inden for fem år, vil beløbene blive skattepligtige.  

Ultimo 2016 har fonden følgende hensættelser til senere uddeling:  

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

kr. kr. kr. kr. kr.  kr. ________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Hensættelse i året 261.246 232.691 368.648 850.515 885.739 2.598.839 

Anvendt i 2012  - - - - - - 

Anvendt i 2013 - - - - - - 

Anvendt i 2014 - - - - - - 

Anvendt i 2015 - - - - - - 

Anvendt i 2016 72.784 - - - - -________ ________ ________ ________ ________ __________ 

Hensættelse til senere uddeling 188.462 232.691 368.648 850.515 885.739 2.598.839 ________ ________ ________ ________ ________ __________ 

Såfremt hensættelse til senere uddelinger fra 2012 ikke anvendes i løbet af indkomståret 2017, vil 

det betyde, at fonden skal betale 58.894 kr. ekskl. renter i skat heraf. 

2.1.4 Manglende dispensation til fast beboelse på ESAA Kollegiet 

Det er ikke tilladt, jf. lokalplanen, at have folkeregisteradresse på ESAA Kollegiet. Kollegiet i den 

nuværende form er dog lovliggjort af en dispensation fra Aarhus Kommune. Denne dispensation 

udløb den 01.08.2014.  

Teknik og Miljø (Aarhus Kommune) har den 16.07.2014 kontaktet fondens administrator vedrøren-

de den manglende dispensation. Fondens sekretariat har den 08.03.2016 fremsendt anmodning om 

forlængelse af dispensationen. 

Der er den 21.02.2017 modtaget tilladelse fra Aarhus Kommune til fortsat drift af kollegiet. 

2.1.5 Uddelinger i året 

Fonden Eliteidræt Aarhus har i 2016 foretaget uddelinger til vedtægtsmæssige formål for 125.000 

kr. Vi henviser til punkt 2.1.3. 



Deloitte 48

2.1.6 Bestyrelsens side på esaa.dk 

Vi har i forbindelse med vores revision haft adgang til ”bestyrelsens side” på esaa.dk. I den forbin-

delse har vi konstateret, at dagsorden, referater og bilag fra bestyrelsesmøderne forefindes på 

siden. Vi har også konstateret, at siden ikke er beskyttet af password, hvorfor der i princippet er fri 

adgang til siden. I den forbindelse skal vi anbefale, at alt materiale, som uploades på siden, skan-

nes for personfølsomme data, således at persondataloven overholdes. Dette skal også ses i lyset af 

den nye persondataforordning, som træder i kraft i Danmark i 2018.  

Vi har ikke ved vores revision identificeret personfølsomme data på ”bestyrelsens side”.  

2.1.7 Manglende kontrakttillæg i forbindelse med lønregulering 

Vi har i forbindelse med revisionen konstateret, at der ikke ved ændringer i lønnen for det ansatte 

personale er udarbejdet tillæg til ansættelseskontrakterne med de nye lønsatser eller vilkår. Dette 

er ikke i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven og kan medføre, at virksomheden skal 

udbetale godtgørelse til medarbejderne.  

I henhold til ansættelsesbevisloven skal der udarbejdes tillæg til ansættelsesbeviser senest én må-

ned efter ikrafttrædelsesdatoen. Fondens administrator har over for os oplyst, at dette vil blive 

bragt i orden inden for det kommende år. 

Som følge af ovenstående har vi ikke som led i vores revision kunnet afstemme de foretagne løn-

udbetalinger til ansættelseskontrakterne. I stedet har fondens administrator bekræftet disse over 

for os.  

2.1.8 Manglende funktionsadskillelse 

Som omtalt i vores tiltrædelsesprotokollat beror muligheden for at hindre væsentlige fejl i fondens 

årsregnskab, herunder fejl forårsaget af besvigelser, først og fremmest på, om der ved tilrettelæg-

gelsen af fondens registreringssystemer og forretningsgange sikres en betryggende intern kontrol. 

Vi har konstateret, at fondens administrator for aktiviteterne Styrketræning og daglig drift vareta-

ger alle regnskabsfunktionerne, ligesom vi har konstateret, at fondens bogholder på AASKO Kolle-

giet ligeledes varetager alle regnskabsfunktionerne i forbindelse med kollegiets drift. Fondens ad-

ministrator Steffen Wich har i året haft alenefuldmagt til en del af fondens bankkonti. Disse forhold 

betyder, at der ikke er etableret reel funktionsadskillelse på følgende væsentlige områder: 

• Likvide beholdninger 

• Omsætnings- og debitorregistrering 

• Lønudbetaling 

• Omkostnings- og kreditorregistrering 
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Den manglende funktionsadskillelse øger risikoen for fejl i fondens årsregnskab som følge af tilsig-

tede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskabet, der skyldes besvigelser, vil ikke 

nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller 

holdes skjult. 

Vi er opmærksomme på, at det på grund af fondens begrænsede personalemæsssige ressourcer 

ikke umiddelbart er praktisk muligt at etablere en egentlig funktionsadskillelse på de nævnte om-

råder. 

Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er udtryk for, at vi under vores revision 

har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, men de 

skal ses som en understregning af, at funktionsadskillelse normalt er et væsentligt led i en fonds 

interne kontrol. 

2.1.9 Generelle it-kontroller 

Vi har ikke gennemgået fondens generelle it-kontroller, da vi har vurderet, at eventuelle svagheder 

eller mangler heri ikke vil kunne medføre væsentlige fejl eller mangler i årsregnskabet. Vi skal an-

befale, at bestyrelsen sikre sig, at der mindst én gang årligt foretages test af om fondens backup-

procedurer fungere således, at bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.  

2.1.10 Drøftelser med administrator og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

Vi har med fondens administrator og bestyrelsesformand drøftet risikoen for besvigelser i fonden 

og de interne kontroller, som administrator har implementeret for at forebygge sådanne risici. Ad-

ministratoren og bestyrelsesformanden har i denne forbindelse oplyst, at de ikke har kendskab til 

besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at 

være særlig risiko for væsentlige fejl i fondens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation 

eller misbrug af fondens aktiver.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der som følge af det begrænsede antal personer i 

fondens administrations- og økonomiafdeling ikke er etableret en reel funktionsadskillelse mellem 

disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i fonden. Endvidere er der ikke etableret 

detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet.  

Fondens administrator har vurderet, at den manglende funktionsadskillelse ikke forøger risikoen for 

fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler, idet der er etableret kompen-

serende kontroller i form af månedlige bankafstemninger på væsentlige konti samt, afstemninger 

af huslejeindbetalinger og depositum i AASKO kollegiet. Vi er i forbindelse med vores vurdering af 

fondens forretningsgange og interne kontroller ikke ud over den manglende funktionsadskillelse 

blevet opmærksom på særlige risikofaktorer, som indikerer en forøget risiko for besvigelser på 

betalingsområdet, hvorfor vi i overensstemmelse med god revisionsskik ikke har fundet det nød-

vendigt at udføre uanmeldt beholdningseftersyn.  
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De revisionshandlinger, vi i øvrigt har udført i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen, har 

været tilpasset under hensyntagen til, at der ikke er udført uanmeldt beholdningseftersyn i årets 

løb. 

Vi anbefaler, at administrator og bestyrelsen løbende vurderer risikoen for regnskabsmanipulation 

eller misbrug af fondens aktiver med henblik på at sikre tilstrækkelige forretningsgange og interne 

kontroller. Vi henviser i øvrigt til afsnit 2.1.8 om manglende funktionsadskillelse. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Fondens nettoomsætning er sammensat af følgende elementer: 

2016 2015 

t.kr. t.kr. _______ _______ 

Huslejeindtægter fra kollegiedrift 3.790 3.745 

Indtægter fra styrketræning 199 120 

Modtaget og anvendte fondsmidler 139 0 _______ _______ 

4.128 3.865 _______ _______ 

Huslejeindtægterne er revideret ved hjælp af analytisk revision og stikprøvevis efterprøvning af 

indregnet omsætning til underliggende dokumentation.   

3.1.2 Andre eksterne omkostninger 

Regnskabsposten er revideret ved stikprøvevis kontrol af underliggende bilag. I den forbindelse har 

vi tidligere anbefalet fondens administrator, at beføjelser, som tildeles medarbejdere, gives skrift-

ligt og med en beløbsangivelse på de tildelte beføjelser. Vi har påset, at dette efterfølgende er 

gennemført.  

3.1.3 Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger er afstemt til indberetningen til SKAT. Der henvises i øvrigt til omtalen i 

afsnit 2.1.7. 

3.2 Balancen 

3.2.1 Tilgodehavender 

Tilgodehavender er primært sammensat af tilgodehavende i forbindelse med overtagelsen af 

AASKO Kollgiet (241 t.kr.), indbetalt huslejedepositum på ESAA Kollegiet (75 t.kr.) og indbetalt 

huslejedepositum på Sportens Hus (60 t.kr.).  

Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at huslejedepositum på ESAA Kollegiet i hen-

hold til lejekontrakten skulle indeksreguleres i takt med indeksreguleringen af huslejen. Vi har dog 
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konstateret, at udlejer ikke har opkrævet reguleringerne i depositum, hvorfor det indregnede de-

positum stemmer til den oprindelige lejekontrakt.  

3.2.2 Gældsforpligtelser  

Skyldigt depositum er afstemt til oversigter over indbetalte deposita, som endvidere er stikprøvevis 

afstemt til underliggende lejekontrakter.  

4. Skatteforhold 

Fondens skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbig opgjort til 0 kr. som følge af 

hensættelse til senere uddeling på 885 t.kr. Der henvises dog til omtalen under punkt 2.1.3. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af fondens 

foreløbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er 

kommet rigtigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse. 

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016. Heri har ledelsen blandt andet erklæret, at alle fejl 

konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge fondslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at fonden på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 24.10.2016 har vi udført følgende opgaver for 

fonden: 

• Bogføringsmæssig assistance i forbindelse med udarbejdelse af afstemninger og konsolide-

ring af bogføringskredse for regnskabsåret 2016 

• Regnskabsmæssig assistance i forbindelse med opstillingen af fondens årsrapport 2016 

• Skattemæssig assistance i forbindelse med opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst for 

indkomståret 2016.  
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Det er aftalt med fondens ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med indberetning af selvangi-

velsen. Da selvangivelsesindberetningen baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af fonden, på-

hviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene fonden.  

6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 24.10.2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, 

ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Vi har aftalt med ledelsen, at vi gennemlæser 

ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen in-

deholder de oplysninger, som i henhold til god regnskabsskik skal indgå i ledelsesberetningen. Vi 

skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal 

placeres i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

7. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi 

under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

Aarhus, den 9. juni 2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Aunbøl Casper Young Roed Guldmann 

statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor 
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