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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til medlemmerne af foreningen Eventure 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance. Årsregnskabet 
udarbejdes efter principperne i årsregnskabsloven, men ikke opstillingen heri. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og indsamlingsreglerne fra Indsamlingsnævnet. 
 

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 årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-
dende 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. 
 
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. Fejlinformation 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 økono-
miske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
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 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 om-
stændighederne, 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 for-
hold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet af-
spejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssi-
ge observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 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 overens-
stemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
Brønderslev, den 9. marts 2021 
Dansk Revision Brønderslev Godkendt revisionsanpartsselskab 
 
Morten Bruun Jacobsen - mne504 - Registreret revisor, Cand. Merc. Aud, Indehaver
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Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020 2020 2019

  Indtægter

  Eventure Zambia

  Donation………………………………………………………..…………..- 81.438 42.080

  Medlemskab mv.………………………………………………………..…………..- 25.911 36.868

  Virksomhedsaftale………………………………………………………..…………..- 0 205.200

  Administrationsgebyr………………...…………………………..- 67.200 134.000

  Kost og logi/deltagerbetaling………………………………………………………..…………..- 152.300 299.800

  Kiosk………………………..…..……………….….………………… - 9.272 30.301

40.385 57.091

  Skolesponsorater………………...……………..………………- 153.984                    43.930

  Eventure Zambia i alt……………………………………………………..…………..- 530.490                    849.270

  Eventure Nicaragua -

30.400                      0

  Donation………………………………………………………..…………..- 0 0

  Kost og logi………………………………………………………..…………..- 0 21.200

  Kiosk……….………………………….…………….……..…………. - 250 155

  Eventure Nicaragua i alt……………………………………………………….…………..- 30.650                      21.355
-

  Diverse/ikke-projektspecificerende udgifter -

  Administration/drift Danmark………………………………………………………..…………..- 0 58.753

  Indtægter i alt ………………………………………………………..…………..- 561.140                    811.872

  Udgifter -

  Projektudgifter -

  Betaling til Zambia………………………………………………………….- 106.158 415.700

  Betaling Nicaragua………………………………………………………….- 60.303 35.144

  Projektudgifter i alt………………………………………………………..…………..- 166.461                    450.844
-

  Administrationsomkostninger -

  Løn……………………….…………………………………………………….- 311.520 357.353

  AM-bidrag……..………………………………………………………….- 27.087 31.076

  Ferietillæg, ATP m.v.………………………………………………………….- 5.836 6.681

  Pension………...……………………………………………………….- 41.731 47.880

  Lønrefusion….…………………..……...………………………….- 0 0

  Reklame……...……………………………………………………….- 1.500 0

  Kontorartikler………………………………………………………….- 2.028 0

8.190 21.540

  Regnskabsassistance og revision………………………………………………………….- 10.000 10.000

  Regnskabsprogram……...……………………………………………………….- 3.180 6.200

  Telefon……...………………………………………………………….- 0 66

  EDB herunder hjemmeside m.v.………………………………………………………….- 0 0

  Transportudgifter………………………………………………………….- 7.569 44.629

3.434 7.263

  Forsikring….………………………………………………………….- 0 0

  Indsamlingsnævnet………………………..……………………………………….- 10.200 0

  Diverse………..……………………………………………………….- 7.268 2.072

30.000 10.000

  Abonnement……..………………...…………...…..…..………- 575 0

  Administrationsomkostninger alt………………………………………………………..- 470.118                    544.760
-

  Finansieringsomkostninger -

  Bankomkostninger………………………………………………………….- 2.671 3.507
  Renteudgifter…..………………………………………………………..…………..- 8.397 3.391
  Finansieringsomkostninger i alt………………………………………………………….- 11.068                      6.898

-

 Årets resultat………………………………………………………..…………..- -86.507                    -190.630

  Salg af varer/ydelser……………………………………………….

  Skattefri godtgørelse…………………………………………..

  Bespisning…………………………………………………………….

  Husleje…………………………………………………………………..

  Deltagerbetaling…………………………………..…………………
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Ledelsesberetning for foreningen Eventure 
Bestyrelsen for foreningen Eventure har vedtaget regnskabet for 2020, som det her foreligger. 

Bestyrelsen erkender derfor sine forpligtelser for regnskabsaflæggelsen. 

 

Regnskabsprincipper 

Regnskabet er, med nedenstående undtagelser, opstillet ud fra de generelle regnskabsprincipper, som reguleres af 

årsregnskabsloven, men årsregnskabslovens opstillinger er ikke anvendt. Regnskabet er i stedet for opstillet som et 

tilrettet regnskab med fokus på at vise drift for de enkelte aktiviteter, som foreningen, helt i overensstemmelse med 

vedtægterne, har engageret sig i. 

 

Omkring principperne kan det oplyses, at: 

- Foreningen anses ikke som skattepligtig ud fra sit formål og aktivitet 
- Alene transaktioner, der har medført en faktisk ind- eller udbetaling er medtaget 
- Fremtidige donationer til projekter, som er stillet projekterne i udsigt, men endnu ikke udbetalt, ikke fremgår 

som gæld eller forpligtelser. Der henvises til bestyrelsens redegørelse på generalforsamlingen om disse pro-
jekter. 

 

Ledelseserklæring 

Bestyrelsen finder de valgte principper retvisende og mener, at regnskabet udviser et retvisende billede af driften i 

året samt aktiver og passiver pr. 31.12. 

Indsamlingerne er lavet i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelsen. 

Regnskabet overlades til generalforsamlingen. 

 

Juelsminde, den 9. marts 2021 

_____________            _____________            _____________             _____________            _____________               

Steen Hvidt             Thomas Vester              Glenn Mott         Henrik Jensen                Kasper Olsen                 

Formand 

2020 2019

Aktiver

Indestående, Sydbank 1154821………………………………………………………- 689.505 747.078

Indestående, Sydbank 1464980 - Nicaragua……….……………………..…………………………- 57.904 82.152

Indestående, Sydbank 1464998 - Bufferkonto………………………………………………………- 393.200 395.790

65.133 0

- 0 15.200

- 0 1.800

-

Aktiver i alt……………..…………………………………………………- 1.205.742 1.242.020
-

Passiver -
-

-

Primo…………………...……………………………………………………- 1.173.502    1.364.132    

Overført resultat...………………………………………………………- -86.507         -190.630      

Egenkapital i alt………………………………………………………- 1.086.995    1.173.502    
-

Skyldig A-skat mv…….………………………………………………………- 59.332 9.155             

Skyldige feriepenge………………………………………………………- 49.177 49.177          

Skyldig revisor……...………………………………………………………- 10.000 10.000          

Skattekontoen…….………………………………………………………- 238 186                
-

Passiver i alt…...……………………………………………………- 1.205.742    1.242.020    

Status pr. 31.12.2020

Egenkapital

Tilgodehavender…………………………..……………………..………………….

Mellemregning………...…………………..………………………….

Indestående, Sydbank 2586782 - High School…………………………….


