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Køng  Borgørforening

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årstapporten  for  regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  for  Køng

Borgerforening.

Årsrapporten  aflægges  ioverensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansielle  stining  pr. 31.12.19  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Årsrapporten  indstilles  til  generalfoysamlingens  godkendelse.

Lundby,  den  17.  apyil  2020

Bestyrelsen

Jens Larsen AaVfA
Fonnand

Eljarne  Kristiansen

Hallqvist

Poul  )e
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Køng  Borgerforøning

Intern  revisors  erklæring

Som  intern  revisor  for  Køng  Borgerforening  har  jeg  foretaget  en gennemgang  af bilagsmateriale

m.v.,  med  henblik  på at vurdere,  om  foreningens  ledelse  har  disponezet  hensigtsmaessigt  og i

overensstemmelse  med  vedtægter,  beslutrunger  m.v.

Vordingborg,  den  17.  april  2020

Allan  Hansen
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Køng  Borgerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i Køng  Borgerforening

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for  Køng  Borgerforening  for  regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19,

der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Års-

regnskabet  udarbejdes  eft,er  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.19  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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 naermere  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  bfflede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  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  ener  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,  indstilIle  driften  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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Køng  Borgerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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  ellet  fejl,  og at afgive  en revi-

sionspåtegning  med  en  konklusion.  Høj  grad  af sikkerhed  er et  højt  niveau  af  sikkerhed,  men

er ikke  en garanti  foz, at en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale

standarder  om  revision  og  de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække

veesentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  ener  fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes, at de enkeltvis  ener sarnlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  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  fagIlige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  veesentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstreekkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  vaesentlig  fejlinformation  foråysaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensvaergelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

*  Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stilling  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om  de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  hay udar-

bejdet,  er rimelige.

*  Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprin-

cippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  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  opmeerksom  på  oplysnin-

ger  hezom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener  forhold  kan

dog  medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Køng  Borgerforening

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø Tager  vi stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  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,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Vordingborg,  den  17.  april  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Statsaut.  revisor
MNE-ru  mne'19787
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Køng  Borgerforening

Resultatopgørelse

Note

Andre  driftsindtee(gter

Andre  eksterne  omkostninger

Bruttoresultat

2 Af-  og  nedskrivninger  af  materielle  anlægsaktiver

Resultat  før  finansielle  poster

Finansiene  indtægter

Finansielle  omkostninger

Årets  resultat

2019

DKK

112.984

-139.802

-26.818

-31.056

-57.874

10.160

-209

-47.923

2018

DKK

131.808

-109.210

22.598

-35.848

-13.250

13.960

-342

368

Forslag  til  resultatdisponering

Overføtt  resultat

I alt

-47.923

-47.923

368

368
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Køng  Borgerforening

AKTIVER

Note

Grunde  og  bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

3 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3EH:nHOLm

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

377.171

4.400

381.571

381.571

5.500

24.4Ei7

29.957

131.360

131.360

182.839

344.156

725.727

400.319

12.308

412.627

412.627

5.500

33.820

39.320

121.200

121.200

221.456

381.976

794.603

IO



Køng  Borgerforening

PASSIVER

Note

4 Reserve  for  opskrivninger

Overført  resultat

Egenkapitali  alt

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

5 Pantsætninger  og  sikkerhedsstil1elser

[3EIEnHOLm
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Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

512.811

186.950

512.811

234.874

699.761 747.685

25.964 46.918

25.964 46.918

25.964 46.918

725.725 794.603
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Køng  Borgerforening

Noter

1.  Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  aktiviteter  består  i at  sikre  en  daglivarebutik  i Køng.

2019

DKK

2018

DKK

2.  Af-  og  nedskrivninger  af  materielle  anlægsaktiver

Afskrivninger  på  materiene  anlægsaktiver

I alt

31.056

31.056

35.848

35.848

3.  Materielle  anlægsaktiver

Beløbi  DKK

Grunde  og

bygninger

Andre  anlæg,

driftsmateriel

og  inventar

Kostpris  pr.  01.01.19

Kostpris  pr.  31.12.19

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.19

Regnskabsmæssig  vaerdi  pr.  31.12.19

400.319

400.319

- 23.148

- 23.148

377.171

12.308

12.308

-7.908

-7.908

4.400

[3EIEnHOLm
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Køng  Borgerforening

Noter

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

4.  Reserve  for  opskrivninger

Reserve  for  opskrivninger  prirno 512.811 512.811

I alt 512.811 512.811

5.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Foreningen  har  ikke  stillet  pant  eller  anden  sikkerhed  i aktiver.

(3EIEnHOLm
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Køng  Borgerforening

Noter

6.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  B.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægt,er  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdiregulezinger  af  finansiene  aktivez  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er  sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og  måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflaegges,  og  som  be-  ener  afkreefter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Andre  driftsindtægter

Andre  driftsindtaegter  omfatter  lejeindtaegter,  øvrige  indtaegte  og  gevinster  ved  salg  af

materielle  anlægsaktiver.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  administration,  lokaler  og tab på

debitorer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivninger.

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på  materielle  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og  restvaerdier:

G € lEnHOLm
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Køng  Borgerforening

Noter

6.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Rest-

Brugstid,  værdi,

år procent

Bygninger

Andre  anleeg,  driftsmateriel  og  inventar

Grunde  afskrives  ikke.

Afskrivningsgrundlaget  er aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved  afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrundlaget  reduceres  endvidere  med  eventuelle  nedskrivninger.

Brugstiden  og  restvaerdien  fastseettes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og  revurderes  årligt.

Nedskrivninger  af  materielle  anlægsaktiver  foretages  efter  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af  anlægsaktiver".

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægter  og renteomkostninger,  gevinster  og

tab  på  andre  vaerdipapirer  og  kapitalandele  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Arets  aktuene  og  udskudte  skatter  indregnes  i resultatopgørelsen  som  skat  af årets  resultat

med  den  del,  der  kan  henføres  til  årets  resultat,  og direkte  i egenkapitalen  med  den  del, der

kan  henføres  til  poster  indregnet  direkte  i egenkapitalen.

€ EIEnHOLm
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Køng  Borgerforening

Noter

6.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  omfatter  grunde  og  bygninger  samt  andre  anlaeg,  driftsmateriel  og

inventar.

Materiene  anlaegsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af-  og

nedskrivninger.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen

indtil  aktivet  er klar  til  brug.  Renter  af lån  til  at finansiere  fremstillingen  indregnes  ikke  i

kostprisen.

Kostprisen  for  et  samlet  aktiv  opdeles  i separate  bestanddele,  der  afskrives  hver  for  sig,  hvis

brugstiden  på  de  enkelte  bestanddele  er forskellig.

Materiene  anlægsaktiver  afskrives  lineaert  baseret  på  brugstider  og  restværdier,  som  fremgår

af  afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  ener  tab  ved  afhændelse  af  materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskellen  menem

en  eventuel  salgspris  med  fradrag  af  salgsomkostninger  og  den  regnskabsrnæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuelle  omkostninger  til  bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af  anleegsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligl.

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  foreningens  realiserede  afkast  af  et  aktiv  ener  en  gruppe  af  aktiver  er  lavere  end  forven-

tet,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på  veerdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af  aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsveerdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsvaerdi  anvendes  den  højeste  værdi  af  nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsvaerdien  af  de  forventede  nettopengestzømme  fra  anvendel-

sen  af  aktivet  eller  aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af  aktivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.
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Køng  Borgerforening

Noter

6.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

vendelse  af aktivet  henholdsvis  afvikling  af  forpligtelsen.

Udskudte  skatteaktiver  indregnes  med  den  værdi,  de efter  vurdering  forventes  at  kunne  rea-

liseres  til  ved  modregning  i udskudte  skatteforpligtelser  eller  ved  udligning  i skat  af frem-

tidig  indtjening.

Udskudt  skat  måles  på grundlag  af de skatteregler  og skattesatser,  der  med  balancedagens

lovgivning  vil  være  gældende,  når  den  udskudte  skat  forventes  udløst  som  aktuel  skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  geeldsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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