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Side 1

  

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2021 for SPI-Fonden. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
10. februar - 31. december 2021. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er 
foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelsens § 
9, stk. 1, nr. 4. 

 

København, den 27. september 2022 

Bestyrelse 

  
Eva Riedel  
formand  

  
Danielle Prøschold  

  
Charlotte Strøbech Fürst  

  
Bo Kristiansen  

  
Lis Mørck  

  
Susse Vallø Bisgaard  

  
Truels Vallø Bisgaard  

  



Side 2

  

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til ledelsen i Fonden IBE - Ingen bliver efterladt 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden IBE - Ingen bliver efterladt for regnskabsåret 10. 
februar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 10. februar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. 
Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yd-
erligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske for-
pligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse 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 eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen ent-
en har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vort 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 revisionspåtegn-
ing med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en ga-
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformati-
on, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes 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 års-
regnskabet. 

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 oprethold-
er 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 
vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser 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 fondens interne kontrol. 

• 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 ri-
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklu-
sioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegn-
ing. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fort-
sætte driften. 
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• 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 tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 
eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation. 

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ik-
ke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Hørsholm, den 27. september 2022 

Verum Cura 
Godkendt revisionsvirksomhed 
CVR-nr. 39 88 68 71 

   
Anders Ilsøe 
Registreret revisor 
MNE-nr. mne33775 
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Fondsoplysninger 

Fonden Fonden IBE - Ingen bliver efterladt 
 Fjeldhammervej 5 
 2610 Rødovre 

 

 
Regnskabsperiode: 10. februar - 31. december 2021 

 Stiftet: 27. maj 2016 

 

 
Hjemsted: Rødovre 

Bestyrelse Eva Riedel, formand  
 Danielle Prøschold  
 Charlotte Strøbech Fürst  
 Bo Kristiansen  
 Lis Mørck  
 Susse Vallø Bisgaard  
 Truels Vallø Bisgaard  

Revision Verum Cura 
 Godkendt revisionsvirksomhed 
 Lyngsø Alle 3 
 2970 Hørsholm 



Side 6

  

Ledelsesberetning 

Fondens væsentligste aktiviteter 
Fondens formål er at skabe rammer for, at mennesker med særlige behov, herunder bl.a. psykisk 
funktionsnedsættelse, gives mulighed for at udvikle sig og opnå selvstændighed og livskvalitet 
med udgangspunkt i den enkeltes evner, ressourcer og behov. 
 
Fonden kan desuden: 
 
- arbejde for formidling og vidensindsamling eller lignende til støtte for arbejdet med mennesker 
med særlige behov. 
 
- forestå indsamling af midler til opfyldelse af målgruppens behov 
 
- udbyde kursusvirksomhed, herunder undervisning og forestå oplysningsvirksomhed. 
 
- drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål. 
 
- erhverve fast ejendom. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Fondens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 100.698, og fondens balance pr. 
31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 134.991. 

Fonden har i det forgangene år foretaget indsamling via foreningens hjemmeside, nyhedsbreve, 
samt afholdt støttebazar til fordel for fonden. 

Redegørelse 
Bestyrelsens sammensætning 
 
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der udpeges således at bestyrelsen 
samlet besidder kompetencer inden for fondens formål, dog skal minimum 1 og maksimalt 2 
medlemmer af bestyrelsen udgøres af forældre/pårørende 
 
Der udbetales ikke vederlag til fondens ledelse. Der er ligeledes ikke sket transaktioner med 
nærtstående parter. 



Side 7

Ledelsesberetning 

  

Redegørelse for fondens uddelingspolitik 
Uddelinger følger fundatsen (vedtægter) og sker efter bestyrelsens skøn i form af tildeling af 
gaver eller ydelse af lån på favorable vilkår til støtte af fondens formål: 
 
Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, 
herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver, eller 
kun en del heraf eller ingen uddeling. Hele årets overskud for 2021 overføres til fondens frie 
reserver. 



Side 8

  

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Fonden IBE - Ingen bliver efterladt for 2021 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af regler fra 
regnskabsklasse B. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 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. 

Resultatopgørelsen 
Indtægter fra indsamlinger 
Indtægter fra salg og arrangementer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoover-
gang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Indtægter ved donationer, legater o. lignende indregnes i resultatopgørelsen, når beløbet kan op-
gøres pålideligt og forventes modtaget. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv. 
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Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv. 

Balancen 
Likvide beholdninger 
Likvider omfatter likvide beholdninger i pengeinstitut. 

Uddelinger 
Den uddelingsramme og de eventuelle konkrete uddelinger, som bestyrelsen beslutter på års-
regnskabsmødet, indregnes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdis-
poneringen. 

Konkrete uddelinger, som bestyrelsen har besluttet og meddelt de uddelingsberettigede inden ba-
lancedagen, indregnes som gældsforpligtelse. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser, som omfatter leverandører af varer og tjenesteydelser, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 10. februar - 31. december 2021 

 
 

 Note 
  

 2021 
 kr. 

Indtægter fra indsamlinger 1  156.069 

Andre eksterne omkostninger   -55.342 
Bruttoresultat 

 

 100.727 

Finansielle omkostninger 2  -29 
Årets resultat 

 

 100.698 

 
Forslag til resultatdisponering 

Uddelinger   0 
Ekstraordinære uddelinger   0 
Overført resultat   100.698 
   100.698 
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Balance pr. 31. december 2021 

  Note 
  

 2021 
 kr. 

Aktiver 

Likvide beholdninger   134.991 

Omsætningsaktiver i alt 
 

 134.991 

Aktiver i alt 
 

 134.991 
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Balance pr. 31. december 2021 

  Note 
  

 2021 
 kr. 

Passiver 

Grundkapital   10.000 
Disponibel kapital   124.991 
Egenkapital   134.991 

Passiver i alt 
 

 134.991 
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 Grundkapital  
Disponibel 

kapital   I alt  

  kr.   kr.  kr. 
Egenkapital 10. februar 2021  10.000   24.293  34.293 
Årets resultat  0   100.698  100.698 
Egenkapital 31. december 2021  10.000   124.991   134.991  
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Noter 

  

  
 2021  
 kr. 

1 Indsamlinger, §8bidrag, donationer  

  

 Unges indbetalinger  12.606 

 Løbende donationer  43.788 

 Indtægter og donationer vedrørende bazar  99.676 

 

Indtægter fra indsamlinger i alt  156.070  

 Omkostninger til aktiviteter forbundet med indsamlingen  -29.369 

 Administrationsomkostninger forbundet med indsamlingen  -26.002 

 

Resultat inden uddeling til formålet  100.698  

 Overført til disponibel kapital jf. resultatdisponeringen  100.699 

 

Anvendt i alt  100.699  

 

 
 
 

2 Finansielle omkostninger  

 Andre finansielle omkostninger  29 

 

   29  

  
 


