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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 

 Bestyrelsen bag 24 timer i Hjallerup har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 
perioden 1. januar – 31. december 2019 for 24 timer i Hjallerup. Indsamlingen, der har 
fundet sted i perioden 1. januar – 31. december 2019, er godkendt af Indsamlingsnævnet. 

 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. 
februar 2020, Bekendtgørelse om indsamling mv. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet til indsamlingsregnskabet omfatter samtlige ind-
samlede midler og afholdte omkostninger i forbindelse med indsamling for 24 timer i Hjal-
lerup. 

 
 
Aalborg, den 18. juni 2020 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
 
Johnni Olesen  Tommy Jensen  Brian Abel 

  Formand 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Indsamlingsnævnet 
 
Konklusion 
Vi har for ”24 timer i Hjallerup” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktivi-
teter for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019, journal nr. 18-700-00631. Regnskabet 
udviser en samlet indtægt på 347.699 kr. og et resultat på 265.886 kr. Komiteen har udar-
bejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 
af 26. februar 2020. 
 
Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 
1. januar 2019 – 31. december 2019, jf. journal nr. 18-700-00631, i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendt-
gørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede 
midler er anvendt som anført i regnskabet. 
 
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 nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
opgørelse”. Vi er uafhængige af foreningerne 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. 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i di-
stribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne 
tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regnskabsmæssig 
begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet 
formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for komiteen og Indsamlingsnævnet og 
bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
Komiteens ansvar for opgørelsen 
Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 
160 af 26. februar 2020. Komiteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ko-
miteen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.  
 
Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er i 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale stan-
darder 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 besvi-
gelser 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 regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af opgørelsen. 

 
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: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uan-
set 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 fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, 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 indsamlingens interne kon-
trol. 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udar-
bejdet, er rimelige. 

 
Vi kommunikerer med komiteen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventu-
elle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Aalborg, den 18. juni 2020 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
Christian Brasholt Larsen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne33680 
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Resultatopgørelse 
    

Kr. Note 2019 2018     

 
Indtægter 

 
  

Kontingenter medlemmer  14.160 10.525 
24 Timer i Hjallerup event 1 204.495 1.400 
Indtægter andre arrangementer og aktiviteter 2 90.594 2.975 
Øvrige indtægter, herunder sponsorater 3 38.450 1.734     

Indtægter i alt  347.699 16.634 
    
Direkte omkostninger    
Udgifter til 24 Timer i Hjallerup event 4 66.197 0 
Udgifter til andre arrangementer 5 7.459 50     

Bruttofortjeneste  274.043 16.584 
 
Administrationsomkostninger 

 
  

Gebyrer bank, Mobilepay, Nets m. fl  5.942 0 
Administrationsomkostninger i øvrigt  1.715 124     

Resultat før renter  266.386 16.460 
    
Renteudgifter, bank  500 0     

 
Årets resultat 

 
265.886 16.460 

    

Forslag til resultatdisponering 
Overført resultat  265.886 16.460     

  0 0      
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Balance 
    
Kr. Note 2019 2018     

AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver    
Driftsmidler og inventar  0 0     

Anlægsaktiver i alt  0 0     

    
Omsætningsaktiver    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender fra medlemmer  -200 0 
Tilgodehavender fra sponsorer  4.000 0 
Andre tilgodehavender  0 0   

  

  3.800 0   
  

Likvide beholdninger    
Bankkonto  169.085 42.749   

  

Omsætningsaktiver i alt  172.885 42.749   
  

AKTIVER I ALT  172.885 42.749  
   

 
   

 

Kr. Note 2019 2018     

PASSIVER    
Egenkapital    
Foreningsegenkapital  42.749 53.289 
Overført resultat  265.886 16.640 
Donationer til Julemærkehjemmet i Hobro 6 -135.750 -27.000     

Egenkapital i alt  172.885 42.749     

    
Gældsforpligtelser    
Lån og kreditter  0 0     

Gældsforpligtelser i alt  0 0     

PASSIVER I ALT  172.885 42.749     
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Noter 
   
Kr. 2019 2018    

1 Indtægter 24 Timer i Hjallerup event 2019/2020 
Salg af aktivitetsbilletter 137.572 1.400 
Sponsorater til event 23.493 0 
Salg af madbilletter 25.150 0 
Salg af hjælper madbilletter 4.950 0 
Øvrige indtægter event 13.330 0    

 204.495 1.400    
2 Indtægter andre arrangementer og aktiviteter 

Tour de Egholm 5.720 1.800 
Flydende kageborg i Hals 2.225 1.175 
Opsætning af telte, vagttjeneste mm. 65.000 0 
Teglværk Søerne Open Water 4.997 0 
Generalforsamling 2019, mad og drikke 3.375 0 
Øvrige i alt 9.277 0    

 90.594 2.975    
3 Øvrige indtægter, herunder sponsorater 

Sponsorater af foreningen 10.600 1.734 
Vendsyssels Rundt 2020 sponsorater 24.500 0 
Havtasker SVØM 3.350 0    

 38.450 1.734    
4 Udgifter til 24 Timer i Hjallerup event 

Halleje og køb af mad i cafeteriaet 52.079 0 
Forplejning i øvrigt 7.339 0 
Øvrige i alt 6.779 0    

 66.197 0    
5 Udgifter til andre arrangementer 

Tour de Egholm 3.750 50 
Flydende kageborg i Hals 0 0 
Opsætning af telte, vagttjeneste mm. 0 0 
Teglværk Søerne Open Water 1.309 0 
Generalforsamling 2019, køb mad og drikke 2.400 0 
Øvrige i alt 0 0    

 7.459 50    
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6 Donationer til Julemærkehjemmet i Hobro 

To stk. vildmarksbade á 13.500 kr. august 2018  27.000 
Hoppepude til JMH i Hobro april 2019 35.000  
Gave til forhave til JMH i Hobro 80 år jubilæum april/maj 2019 31.849  
Tilskud til nyt køkken JMH i Hobro august 2019 68.151  
80 års jubilæumsløb JMH i Hobro kontant indsamlet maj 2019 750     

 135.750 27.000    
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS  
  

  

Årsregnskabet for Foreningen 24 timer i Hjallerup for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den regn-

skabsskik, som er beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter. 
 

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperio-

den, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er tilstrækkelig. 
 

 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

  
Opstillingsform  

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 
 

Sammenligningstallene er fra sidste års periode d. 22. august 2018 – 31. december 2018. Der blev sidste 

år afholdt stiftende generalforsamling i foreningen d. 22. august 2018. Indsamlingsregnskabet som blev 

revideret sidste år omfatter perioden 17. februar 2018 – 31. december 2018 og det er således ikke disse 
tal, som er anført som sammenligningstal. 

 
 

 

RESULTATOPGØRELSEN  

  

Indtægter  
Indtægter fra sponsorer, billetter osv. bliver indtægtsført i takt med, at beløbene bliver indbetalt på bank-

kontoen. Der kan således være beløb, som vedrører kommende års arrangementer. 

 

  
Omkostninger  

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.  

 

Finansielle poster 

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i perioden med de beløb, der vedrører regnskabsperio-

den. 

 
Finansielle poster består af renteindtægter af bankindeståender og renteomkostninger på banklån. 

 

  

  
  

BALANCEN 

 

 

  
Tilgodehavender  

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 

skat. 

 

  

Periodeafgrænsningsposter  

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår. 

 

  

Gældsforpligtelser  
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 

 

 


