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SELSKABSOPLYSNINGER 1

Selskab
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Vinkelvænget 23B

3330  Gørløse

CVR-nr. 33 69 63 37

Hjemsted: Hillerød

Bestyrelse

Lena Løbner

Miriam Sloth 

Hanne Dalgaard

Revision

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Buddingevej 312

2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Michael Dam-Johansen, statsautoriseret revisor



LEDELSESBERETNING 2020 2

Formål
Foreningen Håb for Alle' formål er at udbygge et netværk, der rækker ud med hjælp til forskellige 

grupper af kriseramte mennesker, enkeltpersoner eller familier.

Indsamling
Indsamlingen foregår via forskellige hjælpepakker, missionarbejde samt socialt og humænitært

arbejde til hjemløse, udsatte, kræftramte familier, børn og beboere på børnehjem, hospice, 

sygehuse og hjemløse. Formålet opnås gennem køb, salg og distribution af materiale, CD'er, 

litteratur mv.



LEDELSESPÅTEGNING 3

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for 1. januar  - 

31. december 2020 for Foreningen Håb for Alle.

Indsamlingsregnskabet er aflagt efter beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at indsamlingsregnskabet

for perioden 1. januar  - 31. december 2020 er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i forhold

til  indsamlingens indtægter og udgifter.

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er  

foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen,

jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3.

Gørløse, den 26. juli 2021

I bestyrelsen

Lena Løbner Miriam Sloth 

Formand Bestyrelsesmedlem

Hanne Dalgaard

Bestyrelsesmedlem



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ INDSAMLINGSREGNSKAB TIL FORDEL 4
FOR FORENINGEN HÅB FOR ALLE

Til indsamlingsnævnet og direktionen i Foreningen Håb for Alle

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion
Vi har revideret det af Foreningen Håb for Alle udarbejdede indsamlingsregnskab. Resultatet 

af indsamlingen udgør 93.047 kr. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af Foreningen Håb for Alle

på grundlag af lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. 

juni 2014.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 

overensstemmelse med lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 

af 27. juni 2014. 

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Vi skal 

fremhæve, at sammenligningstallene i indsamlingsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår  

af regnskabet.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 

(Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er 

uafhængige af tilskudsmodtager 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.

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlings-regnskabet har 

som særligt formål at overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af den 27. juni 2014 

(Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om 

indsamling m.v.). Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl.



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ INDSAMLINGSREGNSKAB TIL FORDEL 5
FOR FORENINGEN HÅB FOR ALLE

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet,

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 af indsamlingsregnskabet,

for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke

for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 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, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om 

indsamling m.v.), 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 regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 

(Bekendtgørelse om indsamling m.v.), foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ INDSAMLINGSREGNSKAB TIL FORDEL 6
FOR FORENINGEN HÅB FOR ALLE

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for civilnævnet og foreningen Håb for Alle,

og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Søborg, den 26. juli 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Michael Dam-Johansen

statsautoriseret revisor

mne36161



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 7

Indsamlingsregnskabet for Foreningen Håb for Alle for perioden 1. januar - 31. december 2020 er aflagt 

efter følgende bestemmelser.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Indtægter indregnes når kontante betalinger indsættes på de til indsamlingen oprettede bankkonti.

Udgifter indregnes ligeledes med de beløb der er udbetalt fra de til indsamlingen hørende bankkonti.

Indtægter
Indtægter udgøres af indsatte beløb modtaget fra indsamlingens aktiviteter.

Indsamlingsomkostninger
Indsamlingsudgifter sammensætter sig af personaleudgifter i form af planlægning, uddannelse og 

rejseomkostninger, samt omkostninger til den daglige drift. 

Tjenesterelaterede udgifter
Tjenesterelaterede udgifter omfatter honorar, kørsel, uddannelse samt rejse og dertilhørende udgifter 

som opstår i forbindelse med tjenestearbejde i foreningen. 

De tjenesterelaterede udgifter vedrører kun foreningens opretholdelse. Formand og frivillige rejser

rundt og fortæller omkring arbejdet og synger sange på hospice og for hjemløse. Derudover bliver

der udsendt nyhedsbreve med information om, hvad der sker løbende. 

Ydermere anvendes repræsentationsudgifter til deltagelse i begravelser og møder, hvor der ligledes 

oplyses omkring foreningens arbejde.

Administrationsudgifter
Administrationsudgifter vedrører administrative omkostninger som kontor, internet, forsikringer og

kontingenter til virksomhedens daglige drift. 



RESULTATOPGØRELSE 8
1. JANUAR  - 31. DECEMBER 2020

Note 2020 2019

1 Indtægter 774.747 623.054

Tjenesterelaterede udgifter -664.250 -541.711

2 Administrationsudgifter -63.239 -65.316

INDSAMLINGSRESULTAT 47.258 16.027

FORDELING AF INDSAMLINGSRESULTATET

Overført til Foreningen Håb for Alle 47.258 16.027

OVERFØRT I ALT 47.258 16.027



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 9
AKTIVER

Note 31/12 2020 31/12 2019

Andre tilgodehavender 1.646 669

TILGODEHAVENDER 1.646 669

4 LIKVIDE BEHOLDNINGER 157.588 51.839

OMSÆTNINGSAKTIVER 159.234 52.508

AKTIVER I ALT 159.234 52.508

PASSIVER

Note 31/12 2020 31/12 2019

5 Formue 92.964 45.706

FORMUE 92.964 45.706

6 Anden gæld 66.270 6.802

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 66.270 6.802

PASSIVER I ALT 159.234 52.508



NOTER 10

1 Indtægter 2020 2019

Indtægter fra gaver 767.000 616.823

Indtægter fra CD-salg 7.747 6.231

I ALT 774.747 623.054

2 Tjenesterelaterede udgifter 2020 2019

Honorar 289.659 265.097

Kørsel 28.330 20.264

Feriepenge 32.750 0

Uddannelse 26.658 25.900

Bestyrelsesudgifter 12.640 20.000

Rejseomkostninger 60.995 114.648

Omk vedr. udgivelser 15.992 600

Gaver ydet iht formålet 185.134 89.824

Lokaleleje 3.500 0

Repræsentation og gaver 8.592 5.378

I ALT 664.250 541.711

3 Administrationsudgifter 2020 2019

Kontorudgifter, internet o.l. 15.310 14.945

IT - internet og hjemmeside 10.505 11.406

Mindre anskaffelser - udstyr 10.735 11.229

Porto og gebyrer 24.389 25.406

Forsikring og kontingenter 2.300 2.330

I ALT 63.239 65.316



NOTER 11

4 Likvide beholdninger 2020 2019

Nordea kto.nr. 0742-774-333 95.402 29.653

Nordea kto.nr. Pluskonto 62.186 22.186

I ALT 157.588 51.839

5 Formue 2020 2019

Nettoformue primo 45.706 29.679

Formuetilgang/overskud 47.258 16.027

I ALT 92.964 45.706

6 Anden gæld, kortfristet 2020 2019

Skyldig A-skat og AM-bidrag 33.479 6.802

Skyldige feriepenge 32.750 0

Skyldig skattekonto 41 0

I ALT 66.270 6.802




