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Selskabsoplysninger  

Selskab 

Rebild National Park Society Inc. 

Hyldgaardsminde  

Rebildvej 29, Rebild 

9520 Skørping 

 

CVR-nr.: 50 47 05 12 

 

Hjemstedskommune: Rebild 

 

Ledelse  

Jørgen Bech Madsen, præsident 

Jesper Jespersen 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Østre Havnepromenade 26, 4. sal 

9000 Aalborg  

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30.04.2022 

 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2021 for Rebild National Park Society Inc. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2021.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Årsrapporten, der er godkendt af selskabets ledelse, indstilles til forelæggelse på årsmødet i 2022. 

 

Rebild, den 02.04.2022 

 

Ledelse 

 

 

Jørgen Bech Madsen Jesper Jespersen    
præsident  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Rebild National Park Society Inc. 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Rebild National Park Society Inc. for regnskabsåret 01.01.2021 - 

31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 

31.12.2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

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 selska-
bet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderli-
gere 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 overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 selskabets evne til at fortsætte 

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 

likvidere selskabet, 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende 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,  



Rebild National Park Society Inc. 

 

4 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 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 væ-

sentlig fejlinformation 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 revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion 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. 

 

• 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 usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne 

til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-

onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-

ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-

onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 

forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, 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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in-

tern 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 kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 
Aalborg, den 02.04.2022 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 
Peter Nørrevang   
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne11706  
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets aktivitet er at arrangere og gennemføre arrangementer af forskellig karakter for at fejre og 

mindes den danske udvandring til Amerikas Forenede Stater og de frihedsidealer, som fremkaldte denne 

udvandring. Herudover er formålet også hvert år at afholde den amerikanske uafhængighedsdag, den 4. 

juli i Rebild Nationalpark. 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Resultatet af selskabets drift i den forløbne periode og selskabets økonomiske stilling ved udgangen af 

regnskabsåret fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance. 

 

Selskabets resultat for perioden 1. januar – 31. december 2021 udgør et underskud på 115.824 kr. 

 

Resultatet for 2021 er påvirket af den helt og delvise nedlukning af samfundene i både Danmark og USA. 

Hovedopgaverne i 2021 har således været at tilpasse Rebildselskabets aktiviteter til de gældende forhold. 

Det blev ret sent muligt at afholde en reduceret Rebildfest den 4. juli. Endvidere blev det muligt af afholde 

det længe planlagte Årsmøde i Arizona i oktober, dog uden mulighed for deltagelse fra dansk side. 

 

Vi oplever stadig et fald i antal medlemmer i både USA og Danmark, hvilket naturligvis påvirker vore kon-

tingentindtægter og dermed vores økonomi på både kort og længere sigt. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Efter balancedagen har COVID-19 pandemien fortsat påvirket hele verden, herunder også Rebildselskabet.  

Vi forventer dog ikke, at det rykker væsentligt ved resultatet for 2022.  

 

Forventninger til fremtiden 

For 2022 forventes et forbedret resultat ud fra de initiativer og aktiviteter, der er igangsat til styrkelse af 

selskabets økonomi mv.  
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Resultatopgørelse for 2021 

  2021 2020 
 Note kr. kr.  ____ ___________ _______ 

Rebild Benefactorer, DK  136.640 168.920 

Rebild Benefactorer, EU  0 0 

Rebild Benefactorer, USA  9.842 97.013 

Donationer DK  0 10.920 

Medlemskontingenter, DK 1 148.725 183.120 

Medlemskontingenter og andre indtægter, USA  339.509 311.664 

Lejeindtægter 2 59.894 70.582  ___________ _______ 

Indtægter i alt  694.610 842.219  ___________ _______ 

    

Rebild Benefactor Agreements 3 0 0 

Ejendomsudgifter 4 (27.170) (87.508) 

Publikationer - marketingsomkostninger 5 (138.249) (128.606) 

Administrationsomkostninger, DK 6 (310.373) (443.940) 

Administrationsomkostninger og andre udgifter, USA 10 (172.998) (266.542) 

Møder, rejser og repræsentation (incl. årsmøde)  (5.432) (12.969) 

Drift af Blokhuset (museum) 7 (98) (2.186) 

4. juli-fest mv., nettoindtægt/(nettoudgift) 8 (131.231) 176.901  ___________ _______ 

Omkostninger i alt  (785.551) (764.850)  ___________ _______ 

    

Resultat før renter  (90.941) 77.369 

    

Renteudgift bank   (26.848) (36.583) 

Kursregulering valuta  1.965 (20.862)  ___________ _______ 

Årets resultat  (115.824) 19.924 
 ____________ _________ 

 ____________ _________ 

 

  

  



Rebild National Park Society Inc. 

 

8 

Balance pr. 31.12.2021 

  2021 2020 
 Note kr. kr.  ____ ___________ _______ 

Ejendomme "Hyldgårsminde", "Blokhuset", og "Tophuset"  1.144.825 1.144.825  ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver  1.144.825 1.144.825 
 ___________ _________ 

    

Varelager Blokhus  0 6.500 

Lager  10.000 42.495  ___________ _______ 

Varebeholdninger  10.000 48.995  ___________ _______ 

    

Debitorer   124.672 97.062 

Andre tilgodehavender  0 19.452 

Periodeafgrænsningsposter  10.765 6.738  ___________ _______ 

Tilgodehavender  135.437 123.252  ___________ _______ 

    

Beholdning  1.330 0 

Beholdning, USA  13.147 100.591 

Kassebeholdning  377 377  ___________ _______ 

Likvide beholdninger  14.854 100.968  ___________ _______ 

    

Omsætningsaktiver  160.291 273.215 
 ___________ _______ 

    

Aktiver  1.305.116 1.418.040 
 ___________ _________

 ___________ _________ 
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Balance pr. 31.12.2021 

  2021 2020 
 Note kr. kr.  ____ ___________ _______ 

Egenkapital 9 649.450 765.274 
 ___________ _______ 

 ___________ _______ 

 

Feriepengeforpligtelse   33.120 33.120  ___________ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser  33.120 33.120  ___________ _______ 

 

Bankgæld  457.901 420.964 

Kreditorer  91.853 10.091 

Anden gæld  22.500 22.500 

Skyldig A-skat, feriepenge mv.  380 46.127 

Skyldig moms  2.831 2.365 

Årsmøde mellemregning  47.081 117.599  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  622.546 619.646  ___________ _______ 

 

Gældsforpligtelser  655.666 652.766 
 ___________ _______ 

    

Passiver  1.305.116 1.418.040 
 ___________  __________ 

 ___________  __________ 

 

 

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev på 900 t.kr. med pant i selskabets ejendomme. 
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Noter 

 2021 2020 
 kr. kr.  ___________ _______ 

1. Medlemskontingenter, DK   

Personlige medlemmer 50.715 53.800 

Husstandsmedlemmer 70.510 78.100 

Ungdomsmedlemmer 1.000 2.000 

Firmamedlemmer 16.500 13.500 

Selskabsmedlemmer 10.000 10.000 

Livsvarige medlemmer 0 25.720  ___________ _______ 

 148.725 183.120  ___________ _______ 

   

2. Lejeindtægter   

Lejeindtægt jord 24.950 29.272 

Lejeindtægt Tophuset 34.944 41.310  ___________ _______ 

 59.894 70.582  ___________ _______ 

 

3. Rebild Benefactor Agreements   

4. juli fest 0 0  ___________ _______ 

 0 0  ___________ _______ 

 

4. Ejendomsudgifter   

El, vand mv. (21.601) (44.431) 

Renovering arealer/ejendomme 0 0 

Forsikringer (4.234) (17.602) 

Vedligeholdelse (1.335) (475) 

Donationer 0 (25.000)  ___________ _______ 

 (27.170) (87.508)  ___________ _______ 

 

5. Publikationer   

Newsletter - trykning, redaktion mv. (8.556) (6.750) 

Newsletter - porto/forsendelse (3.824) (6.273) 

Newsletter - diverse (4.625) (13.976) 

Marketingsopgaver (121.244) (101.607) 

Sponsorat/Donationer 0 0  ___________ _______ 

 (138.249) (128.606)  ___________ _______ 
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Noter 

 2021 2020 
 kr. kr.  ___________ _______ 

6. Administrationsomkostninger, DK   

Lønninger og personaleudgifter (250.366) (305.419) 

Porto og gebyr (8.147) (11.805) 

Told 0 (758) 

Telefon/bredbånd (7.568) (11.667) 

Revision og regnskabsmæssig assistance (24.444) (33.188) 

Bogholderi (32.050) (27.513) 

Advokat 0 0 

Forsikring, kontingent og abonnement (15.145) (15.494) 

Tab på debitorer 2.850 (12.550) 

Kontorartikler mv. (10.919) (2.020) 

Edb-omkostninger (98.694) (15.201) 

Annoncer (2.667) (8.325) 

Donationer 136.777 0  ___________ _______ 

 (310.373) (443.940)  ___________ _______ 

   

7. Drift af Blokhuset (museum)   

Entreindtægter 2.700 0 

Varesalg 0 0 

Alarm (2.798) (2.186)  ___________ _______ 

 (98) (2.186)  ___________ _______ 
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Noter 

 2021 2020 
 kr. kr.  ___________ _______ 

8. 4. juli-fest   

Entreindtægter 53.100 0 

Donationer 194.144 186.179  ___________ _______ 

Indtægter 4. juli fest  247.244 186.179  ___________ _______ 

   

Tribune, telt, toiletter mv. (197.691) 0 

Underholdning (61.322) 0 

Gæster/talere (50.115) 0 

Medhjælpere (7.388) 0 

Annoncering (30.552) (2.009) 

Diverse (13.671) (197) 

Markedsføring 0 0  ___________ _______ 

Udgifter 4. juli fest (360.739) (2.206)  ___________ _______ 

   

4. juli-fest, nettoindtægt/(nettoudgift) (113.495) 183.973  ___________ _______ 

   

4. juli-arrangementer   

Teltfrokost (10.102) 0 

Festmiddag 3. juli (13.987) 0 

Little Rebild (200) (222) 

Andre arrangementer 5.953 (8.302) 

Salg Jubilæumsbog 0 0 

Salg bog ”Rebild Bakker” 600 1.172 

Salg plakat 0 280  ___________ _______ 

Øvrige 4. juli-arrangementer (17.736) (7.072)  ___________ _______ 

   

4. juli-arrangementer i alt (131.231) 176.901  ___________ _______ 

 

9. Egenkapital   

Egenkapital primo 765.274 745.350 

Årets resultat (115.824) 19.924  ___________ _______ 

Egenkapital ultimo 649.450 765.274  ___________ _______ 
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Noter 

 Realized Realized 
 2021 2020 
 USD USD   ___________ _______ 

10. Financial report   

American account   

Membership dues 16.850 21.427 

Donations to Rebild USA 27.560 4.915 

Benefactor Payments 1.500 13.500 

Life Members 6.000 4.500 

Flag donations 400 1.200 

Paver Donations 0 2.400 

Skoleskibet Danmark DVD´s 250 60 

Advertising – Donation 0 450 

Book “Rebild Bakker” 0 10.050 

Hiking for Danish America Donations 0 1.925 

Peter Orum Pledge 15 0 

Rebild T-shirt 1.070 0  ___________ _______ 

Total income 53.645 60.427 
 ___________ _______ 
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Noter 

 Realized Realized 
 2021 2020 
 USD USD   ___________ _______ 

10. Financial report   

Secretary salary (12.000) (12.000) 

Office supplies (435) (836) 

Office expenses/phone (388) (404) 

Mailings, USPS Postage & Shipping Charges (1.340) (1.160) 

Printing of Rebild News  (1.739) (2.053) 

Illinois Secretary of state Annual Fee/license (25) (25) 

Rebild Annual Insurance payment (1.339) (1.301) 

Travel and hotel Annual Membership Meeting (1.250) 0 

Travel to Denmark for Rebild Festival and Meetings 0 (541) 

Bank Fees / Wire transfers (150) (150) 

Wire transfer from Rebild USA to Rebild Denmark (40.000) (20.000) 

Accounting fee (including IL and Federal Tax Fillings) (7.365) (6.975) 

Website Fees (261) (207) 

Payment to Peter Flinch for Skoleskibet Danmark DVD´s 0 0 

Advertising (75) (455) 

Wire transfer to Mortensen/Adamsen for Rebild Book 0 (13.000) 

Half of Baseball Game Deposit (1.880) 0  ___________ _______ 

Total expenses (68.247) (59.107)  ___________ _______ 

   

Net Income (14.602) 1.320 

   

Balance January 1, 2021 16.605 15.285  ___________ _______ 

Balance December 31, 2021 2.003 16.605  ___________ _______ 

 

Linda Steffensen, Secretary    

   

Financial Report – American account, er opstillet og indregnet i henhold til specifikationer modtaget fra 

foreningens amerikanske afdeling. Administration og bogholderi i den amerikanske afdeling varetages af 

Secretary Linda Steffensen. Der er ikke afgivet særskilt revisionspåtegning på de regnskabsmæssige oplys-

ninger fra den amerikanske afdeling. 

 



Rebild National Park Society Inc. 

 

15 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.  

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Udover fælles resultatopgørelse og balance for Rebild National Park Society Inc. indeholder årsrapporten 

separat opgørelse for administrationen i USA. 

 

Årsrapporten er, med undtagelse af separat opgørelse for administrationen i USA, aflagt i danske kroner.  

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaven-

der, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balanceda-

gen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens 

kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finan-

sielle poster.  

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter omfatter årets samlede omsætning. Indtægter indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i 

forbindelse med salget. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter omkostninger til den løbende drift, vedligeholdelse samt omkostninger til distributi-

on, reklame, administration mv. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og 

-tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til dagsværdi svarende til den offentlige ejendomsvurdering. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris. 

 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 

 

 

   


