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SELSKABSOPLYSNINGER 
 
 
Selskabet: Next Nord – Makers mod Corona 
 Hobrovej 723 
 9230 Svenstrup J 
 
 CVR-nr.: 38679740 
 Stiftet:  01. juni 2017 
 Ophørt: 05. september 2021 
 Hjemsted:  Aalborg 
  
 
Direktion: Jonas Damm Hermansen 
 Christoffer Bennedikt Mørch 
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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Direktion har dags dato aflagt Foreningens årsrapporten for 6. marts – 30. september 2021 for Next Nord – Makers 
mod Corona (MMC). 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 
Foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 

Det er direktionens vurdering at selskabet også i det kommende år kan fravælge revisionen. 

 
 
Aalborg, den 30. november 2021 
 
 
Direktion: 
 
 
 
Jonas Damm Hermansen  Christoffer Benedikt Mørch   
     
   
 
  

Jonas Hermansen (Dec 2, 2021 13:07 GMT+1)

https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxhdF9pyk4zPLP_O9JKh8q3wJVm90GUo0


4 
 

 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til foreningen Next Nord - Erklæring på indsamlingsregnskabet  
 

Konklusion  

Vi har revideret regnskabet for Next Nord’s indsamlingsvirksomhed (indsamlingsregnskabet) for regnskabsåret 6. 
marts 2020 – 30. september 2021 udvisende et overskud på kr. , der er anvendt til indsamlingens formål. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.).  

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (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. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet  

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt 
formål at overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling 
m.v.). Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (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. 

 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

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. 160 af 26. februar 2020 (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. 160 af 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling 
m.v.), foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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 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 omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Dansk Blindesamfunds 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 ledelsen 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.  

 
Riskov, den 30. november 2021 
 
 
Bjarne Bertelsen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 9078 
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LEDELSESBERETNING  
 
 
Væsentligste aktiviteter 
Foreningens væsentligste aktiviteter er at indsamle midler til produktion og distribution af værnemidler i 
forbindelse med Covid-19  
 
Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 
Indsamlingen er afsluttet, værnemidlerne er produceret og distribuerede i forbindelse Covid-19, og foreningen 
er ophørt 5. september 2021 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets 
finansielle stilling. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Årsrapporten for foreningen Next Nord er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
 
Generelt om indregning eller måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtigelser. 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 selskabet, 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. 
 
Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen fra indsamlingen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet 
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes i henhold til indbetalingerne, da foreningen ikke er moms 
registreret. 
 
Vareforbrug 
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og 
indirekte omkostninger til hjælpematerialer. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lager leje. 
 
Personaleomkostninger 
Der er ingen personale omkostninger, da alle medarbejdere har arbejdet frivilligt. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under 
acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Skat af årets resultat 
Foreningen er ikke skattepligtig, da alle midler går til velgørenhed. 
 
BALANCEN 
 
Likvider 
Likvide midler indregnes og måles til kontantværdi. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle 
leasingkontrakter. 
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RESULTATOPGØRELSE 6. MARTS 2020 – 30. SEPTEMBER 2021 

   

 Note 2020/21  
  kr.  
    
NETTOOMSÆTNING ................................................................................................  186.832  
    
Produktionsomkostninger ................................................................................................1 -131.751  
Distributionsomkostninger ................................................................................................2 -35.980  
    
DÆKNINGSBIDRAG ................................................................................................  19.101  
    
Personaleomkostninger ................................................................................................ 0  
    
INDTJENINGSBIDRAG ................................................................................................ 19.101  
    
Administrationsomkostninger ................................................................................................3 -13.051  
    
DRIFTSRESULTAT ................................................................................................  6.050  
    
Finansielle omkostninger ................................................................................................ -155  
    
ÅRETS RESULTAT ................................................................................................  5.895  
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BALANCE 31. DECEMBER 
 
AKTIVER Note 2020/21  
  Kr.  
    
Indestående i pengeinstitut ................................................................................................ 34.745  
Likvid beholdning ................................................................................................  34.745  
    
OMSÆTNINGSAKTIVER ................................................................................................ 34.745  
    
AKTIVER ................................................................................................................................ 34.745  
 
 
PASSIVER    
    
Foreningskapital ................................................................................................  0  
Overført overskud ................................................................................................  5.895  
EGENKAPITAL ................................................................................................  5.895  
    
Anden gæld ................................................................................................ 4 28.850  
Kortfristede gældsforpligtelser ................................................................  28.850  
    
GÆLDSFORPLIGTELSER ................................................................................................ 28.850  
    
PASSIVER ................................................................................................................................ 34.745  
    
Eventualposter mv. 5   
    
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6   
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NOTER 
   Note 
    
 2020/21   
 Kr.   
    
Produktionsomkostninger   1 
MCPP .....................................................................................................  44.813   
3D Eksperten .........................................................................................  56.550   
NextNord ...............................................................................................  1.100   
CADSYS ..................................................................................................  1.663   
Sculpto ...................................................................................................  27.625   
 131.751   
    
Distributionsomkostninger   2 
BilligEmballage ......................................................................................  2.388   
Karl Thygesen ........................................................................................  5.092   
Bengsten-Tek .........................................................................................  7.250   
Box no2 ..................................................................................................  8.750   
Ideeal .....................................................................................................  12.500   
 35.980   
 
Administrationsomkostninger 

  3 

Revision .................................................................................................  10.000   
Gebyr .....................................................................................................  3.051   
 13.051   
    
 
Anden gæld   4 
Skyldig revisor ........................................................................................  10.000   
Varehåndtering – Ideeal ApS.................................................................  12.500   
Lager leje – Bengtsen-Tek .....................................................................  3.750   
Skyldig indskud opstart .........................................................................  2.600   
 28.850   
 
 
 
Eventualforpligtelser   5 
Ingen.  
  
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 
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