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Ledelsespåtegning
Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/2007 for Jydsk BoldspilUnion´s Rejsefond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens
aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. oktober 2007 samt resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. november 2006 - 31. oktober 2007.
Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.
JBU´s bestyrelse udpegede til en større international fodboldbegivenhed:
2007: Orla H. Jensen, BNS. Ledsager: Christian Fynsk.
2007: Henrik Rasmussen, Åstrup/Hammelev. Ledsager: Ole Ladefoged
2006: Peter Simonsen, Roslev IK. Ledsager: Torben Jensen. Turen er afholdt i indeværende år.

Viby J., den 27. november 2007

Hans Mogensen

Ove Lyhne

Kasserer

Administrationschef

Viby J., den 27. november 2007

Bestyrelse:

Benny Hansen

Bent Clausen

Hans Mogensen

Torben Jensen

Christian Fynsk

Hans Peter Johansen

Lars Olesen

Kent Falkenvig

Ole Ladefoged

Formand
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Den uafhængige revisors påtegning
Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsrapporten for Jydsk Boldspil-Union´s Rejsefond for regnskabsåret 1. november
2006 - 31. oktober 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at
vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad
af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
fondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det
formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors påtegning
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 31. oktober 2007 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2006 - 31. oktober 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Åbyhøj, den 27. november 2007
Dansk Revision Århus
registreret revisionsaktieselskab

Torben Bisgaard
Registreret Revisor FRR
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Fondens formål er ifølge vedtægterne at anvende indtægterne fra fondens kapital til en større international fodboldbegivenhed som en hædersbevisning til fodboldledere indenfor Jydsk BoldspilUnion samt en rejse til en fodboldbegivenhed til en eller flere ungdomsspillere.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Jydsk Boldspil-Union´s Rejsefond er en sammenlægning af ”Jydsk Boldspil-Union´s Rejselegat” og
”Johs. Højriis Mindefond”. Sammenlægningen er sket i årets løb. De nye vedtægter var derfor ikke
kendt, da uddelingerne blev foretaget. Dette har bevirket at årets uddelinger har været for store
set i forhold til årets afkast. Der har ligeledes været afholdt en rejse i 2007, som det ikke var muligt at afholde i 2006. Dette har ligeledes haft en medvirkende årsag til at årets uddelinger bliver
for store.
Årets udvikling og resultat er præget af et kraftigt kursfald på rejsefondens værdipapirer. Årets
afkast fra de nuværende værdipapirer vil fremover være uforandret, hvorfor årets resultat anses
for at være tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2006/2007.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Jydsk Boldspil-Union´s Rejsefond for 2006/2007 er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
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, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Resultatopgørelsen
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Balancen
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
Regnskab Regnskab
2006/07 2005/06
kr.
kr.
Indtægter:
Obligationsrenter
Aktieudbytte
Bankrenter
Gebyr
Kursnedskrivning af værdipapirer
Overskud

29

370

22.837

19.125

1.034

394

-27

-192

-35.735

0

-11.862

19.697

8.345

0

Overskudsdisponering:
Udloddet 2006
Udloddet 2007
Overført til/fra disponibel kapital
I alt

9

28.124

13.135

-48.331

6.562

-11.862

19.697
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Balance
Regnskab Regnskab
2006/07 2005/06
kr.
kr.
AKTIVER
Disponible aktiver
Mellemregning med bunden kapital
Disponible aktiver i alt

40.705

65.701

40.705

65.701

Bundne aktiver
Mellemregning med disponibel kapital

-40.705

-65.701

286

321

612.654

648.385

Jyske Bank, konto nr. 5073 173502-8

49.512

44.919

Jyske Bank, konto nr. 5070 173503-6

20.076

13.899

Bundne aktiver i alt

641.823

641.823

Aktiver i alt

682.528

707.524

Obligationer nom. Kr. 259,22 Kreditforeningen Danmark 10% 2020
Danske Invest Erhverv Mellemlange Obligationer 6.090 stk.
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Balance
Regnskab Regnskab
2006/07 2005/06
kr.
kr.
PASSIVER
Pengekreditorer

36.469

13.134

36.469

13.134

52.567

39.361

-48.331

13.206

4.236

52.567

641.823

641.823

Gæld og henlæggelser i alt

641.823

641.823

Passiver i alt

682.528

707.524

Pengekreditorer i alt
Egenkapital
Disponibel kapital, primo
Overført til resultatopgørelse
Egenkapital i alt
Bunden kapital
Bunden kapital, primo
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