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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.18 - 30.04.19 for Foreningen Cool
East.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30.04.19 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.05.18 - 30.04.19.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Aalborg, den 13. september 2019

Ud
ka

Bestyrelsen

st

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Torben Kristensen

Rune Hyllested

Ole Brøndum
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Foreningen Cool East

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Cool East for regnskabsåret 01.05.18 30.04.19, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

st

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30.04.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.05.18 - 30.04.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ud
ka

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 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 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.
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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 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.

st

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:

Ud
ka

• 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.
• 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

st

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

Ud
ka

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 13. september 2019
Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor

7

Foreningen Cool East

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er i videst muligt omfang at skabe mulighed for kulturelle og sportslige
aktiviteter i Aalborg Øst med Aalborg Pirates A/S som platform og facilitator. Skabe
samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Aalborg
Øst. Herudover skal foreningen forestå administration og indhentelse af sponsorater til
foreningen.
Cool East blev etableret den 13.12.16.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

st

Resultatopgørelsen for tiden 01.05.18 - 30.04.19 udviser et resultat på DKK 0 mod DKK
996.954 for tiden 01.05.17 - 30.04.18. Balancen viser en egenkapital på DKK 996.954. Der har i
perioden været anvendt DKK 331.250 på arrangementer og DKK 927.500 på sponsorater. Der
har desuden været anvendt DKK 66.250 til administration.

Ud
ka

Hermed følger et par uddrag af ledelsesberetningen fra Aalborg Pirates A/S sæson 2018/19:
Det blev en lang sæson med tidlig forberedelse og træningslejr, inden vi indledte de første
skøjtetag med Champions Hockey League deltagelse. Vi havde kvalificeret os til turneringen
og det fine selskab som regerende Danske Mestre. CHL bød på kampe mod Zürich, Wien og
Frølunda ude og hjemme og gav os underholdning i absolut topklasse. Vi gik ikke videre fra
den indledende pulje, men holdet fik point på kontoen efter nogle flotte kampe i turneringen.
Vi var en flot ambassadør for Dansk Ishockey og ikke mindst byen Aalborg.
Den sportslige sektor, ledet af træner Jason Morgan og sportschef Ronny Larsen, førte os til
Final 4 finalestævnet, hvor vi skulle forsvare titlen. Final 4 kampene skulle afvikles på
hjemmebanen i Bentax Isarena, og der var en flot kulisse til alle kampe. Sportsligt levede
holdet og trænerteamet desværre ikke op til forventningerne, og vi var op til stævnet i
spillemæssig krise uden fart i skøjterne. Der blev dog leveret på dagen, men det blev stolpe
ud, og vi måtte se Rungsted løbe med finalepladsen og senere pokalen.
I den hjemlige turnering startede vi flot ud og havde farten og hårdheden fra CHL-kampene.
Vi kom godt fra land, og sæsonens første mål blev nået ved en top 4 plads efter 20 runder og
dermed Final 4 deltagelse. Spillet, energien og vores signatur med fart og direkte spil
forsvandt dog, som sæsonen skred frem.
Garth fik hurtigt banket energien ind i truppen, men spillet haltede stadig en del. Vi blev dog
klar til kvartfinalen, hvor Herning Blue Fox ventede. Her blev det nogle gode kampe og
slutspilsdramatik med et par sidste sekunds scoringer, inden vi var klar til semifinaleserien
mod Sønderjyske. Her kom vi aldrig rigtigt i gang, og det blev desværre et hurtigt exit netop,
som vi havde fået blod på tanden og de gode minder fra mesterskabssæsonen frem på
nethinden.
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Overordnet nåede vi vores mål med deltagelse i Final 4, samt en plads i top-4 i ligaen. Vi
havde dog mod på mere, og når man indleder sæsonen, som The Double Winner, var
forventningerne naturligvis høje, og vi ville godt have forsvaret titlerne. Vi er klar på
metaljagt igen, og Garth Murray er udpeget som cheftræner til den nye sæson.
Økonomisk ville vi gerne have haft mere ud af anstrengelserne set over hele sæsonen. Vi
kæmpede sæsonen igennem med at holde økonomien i balance samtidig med, at vi gerne
ville investere i holdet. Det var hårdt arbejde med de mange kampe i de 3 turneringer, som vi
deltog i, og der blev trukket store veksler på alle, men vi kom i mål igen mange oplevelser
rigere. Godt 100.000 tilskuere gik igennem Bentax Isarena og vi havde i sæsonen et
rekordhøjt antal sæsonkort, 1.800 stk.

Ud
ka

st

Med Adm. direktør Thomas Bjuring i spidsen har vi nu over en årrække vist, at vi kan udvikle
os, men også fastholde sponsorer og tilskuere, samtidig med indtægterne øges med knappe
ressourcer. Vi har besluttet at investere i administrationen med backoffice- og eventchef
Thomas Guldhammer, samt salgs- og netværkschef Henrik Israelson. Vi tror på, at vi med
den styrkede organisation kan udvikle os yderligere og få udnyttet det store potentiale
omkring klubben. Samarbejdspartnere, sponsorer, Cool East programmet, netværket VIP 300
og generelt vores mange gode ambassadører skal aktiveres bedre og være med til at løfte os
mod nye mål.
Tak for et fremragende samarbejde med foreningen, frivillige, fans, tilskuere, sponsorer,
organisationen, samt bestyrelsen.

Udvikling i aktiviteter

Arbejdet i Cool East startede 19. august 2015, hvor Aalborg Havn Logistik A/S bekræfter et
hovedsponsorat på 2 x DKK 250.000 per sæson i et CSR-koncept der senere navngives Cool
East.
Foreningen Cool East ejer aktiver til en nominel værdi af DKK 1.000.000 i Aalborg Ishockey
A/S. Cool East har udpeget direktøren for Aalborg Havn A/S Claus Kim Holstein som deres
repræsentant i Aalborg Ishockeys bestyrelse. Vores hjemmeside er operativ med information
om medlemmer, aktiviteter, vedtægter og regnskaber.
Der er udarbejdet en komplet aktivitetsrapport for Cool East for sæson 2015/16, 2016/17,
2017/18 og 2018/19. Rapporten beskriver aktiviteterne i Cool East og forefindes i pdf format.
Seneste rapport vil foreligge på generalforsamlingen og kan udleveres ved henvendelse til
foreningen eller downloades fra hjemmesiden. Fra sæson 2018 og 2019 kan der blandt andet
nævnes følgende aktiviteter:
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3. kvartal 2018
Røde Kors indsamling, rekruttering og hockey
Stafet for livet, 24 timers løb (18. og 19.08)
4. kvartal 2018
Aktivitet dag for Vejgaard Østre Skole (8.11)
Julehjælpen med Dansk Folkehjælp (17.12)
1. kvartal 2019

Ud
ka

st

Geeks gone Wild, konsulentbistand og sponsorat kr. 10.000 (25., 26. og 27.01)
Temadage for Skansevejens Skole (29.01 overbygningen, 30.01 indskoling, 01.02
mellemtrinnet og 01.02 hockey for hele familien) Største arrangement i sidste sæson og nu er
det 3 x så stort.
Cool East børnedag, vinterferien legeland og kamp gratis, (19.02)
Fastelavnsfest på Trekanten afviklet med deltagelse af spillere fra AP
Cool East Charity Bike for Majfesten I Aalborg Øst (12.03)
Teddy Bear Toss til fordel for Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital (17.03)
2. kvartal 2019

Majfesten i Aalborg Øst – donation og sparring (02.- 05.04)
Listen af Cool East partnere var som følger:
Arctic Import A/S, Thomas Hjorth
Aalborg Havn Logistik A/S, Ole Brøndum
Storm Advokatfirma, Rune Hyllested
Hustømrerne, Torben Kristensen
Boligforeningen Himmerland, Ole Nielsen
Thomsen & Fals, Morten Fals
Aalborg Portland, Michael Thomsen
Sparekassen Vendsyssel, Bo Bojer
Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen
LO Aalborg, Anne-Kirsten Olesen
3F, Allan Busk
Dansk Metal, Jan Gregersen
A. Enggaard, Asger Enggaard
Aalborg Zoo, Henrik Vesterskov Johansen

Der arbejdes med et antal mulige nye sponsorer for den kommende sæson. Allerede nu kan
det nævnes at Buus & Co, Martin Linnemann er nye partnere i sæsonen 2019/20.
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Efterfølgende begivenheder

Ud
ka

st

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter / donation
Indtægter i alt
Omkostninger sponsorat
Omkostninger arrangementer

Administrationsomkostninger

2017/18
DKK

1.325.000

1.025.000

0

1.000.000

1.325.000

2.025.000

-927.500
-331.250

-717.500
-259.421

66.250

1.048.079

st

Bruttofortjeneste

2018/19
DKK

-66.250

-51.125

-66.250

-51.125

0

996.954

Overført resultat

0

996.954

I alt

0

996.954

Andre eksterne omkostninger i alt

Ud
ka

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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AKTIVER
30.04.18
DKK

Kapitalandele i Aalborg Pirates A/S

1.000.000

1.000.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.000.000

1.000.000

Anlægsaktiver i alt

1.000.000

1.000.000

Indestående i kreditinstitutter

271.875

0

Likvide beholdninger i alt

271.875

0

Omsætningsaktiver i alt

st

30.04.19
DKK

271.875

0

1.271.875

1.000.000

996.954

996.954

996.954

996.954

220.546
54.375

3.046
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

274.921

3.046

Gældsforpligtelser i alt

274.921

3.046

1.271.875

1.000.000

Ud
ka

Aktiver i alt

PASSIVER

Overført resultat

Egenkapital i alt

Mellemregning Aalborg Pirates A/S
Anden gæld

Passiver i alt
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

st

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ud
ka

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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 aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder modtaget donation.
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1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Skat af årets resultat
Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet.

st

BALANCE
Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der ikke er klassificeret som dattervirksomheder,
måles i balancen til kostpris med fradrag for eventuel nedskrivning.

Ud
ka

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til kostpris med fradrag for
eventuel nedskrivning.
Gevinster eller tab ved afhændelse af associerede virksomheder opgøres som forskellen
mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på
salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller
afvikling. Gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under indtægter af kapitalandele.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
Hvis der udloddes udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder der overstiger årets
indtjening fra den pågældende virksomhed, anses dette som en indikation på
værdiforringelse.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Likvide beholdninger

Gældsforpligtelser

st

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Ud
ka

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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