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Ledelsespåtegning 
 
 
Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2020 Thin Blue Line Denmark.  
 

• Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens ved-
tægter. 

 
• Den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et ret-

visende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 

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

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Valby, den 27. maj 2021 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
_________________ _________________ _________________    
Ole Madsen Allan Beier Magnus B. Frederiksen 
(formand) (næstformand) 
 
 
_________________ _________________ _________________ 
Rasmus Vestergaard Lars Christensen Johnny Fledelius 
 
 
_________________ _________________ 
Martin Magnussen Nicholas Ranfelt 
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til foreningens medlemmer 
Erklæring om review af årsregnskabet 

Vi har udført review af årsregnskabet for Thin Blue Line Denmark for regnskabsåret 1. januar  
2020 til 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i over-
ensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regn-
skaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en 
konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regn-
skabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den 
relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. 

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review 
af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører hand-
linger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i 
foreningen, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision 
udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklu-
sion om årsregnskabet. 

Konklusion 

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at 
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stil-
ling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 
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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 review af årsregnskabet har vi efter aftale med ledelsen gennemlæst ledel-
sesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved reviewet eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. 

Vi har derudover overvejet, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Næstved, den 27. maj 2021 

KvalitetsRevision 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 36 48 02 54 

   
Martin Bech Ø. Jensen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne34465 
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Oplysninger om foreningen 
 
Navn Thin Blue Line Denmark 
Adresse, postnr. by Bomuldsgade 4, 2500 Valby 
 
CVR-nr. 38 20 52 77 
Hjemstedskommune København 
Regnskabsperiode 1. januar 2020 til 31. december 2020 
 
Bestyrelse Ole Madsen, formand 
 Allan Beier, næstformand 
 Magnus B. Frederiksen 
 Rasmus Vestergaard 
 Lars Christensen 
 Johnny Fledelius 
 Martin Magnussen 
 Nicholas Ranfelt 
  
Revisor KvalitetsRevision  
 Godkendt Revisionspartnerselskab 
 Marskvej 27 A 
 4700 Næstved 
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Ledelsesberetning 
 
 
Væsentligste aktiviteter 
 
Foreningens formål er: 
 

• at yde støtte til nuværende og tidligere politifolk eller civile, der er ansat eller har været 
ansat i tjeneste hos det danske politi, og som under eller som følge af deres tjeneste har 
fået fysiske eller psykiske skader. 

• at yde støtte til de ovennævnte pårørende. 
• andre aktiviteter, der kan medvirke til at udsatte kan genoprette en så normal tilværelse 

som muligt efter en traumatisk hændelse i forbindelse med udførelse af deres job i poli-
tiet. 

• aktiviteter der styrker og understøtter forholdet mellem borgerne og ansatte i politiet. 
• at skabe opmærksomhed og anerkendelse omkring politiarbejdet. 

 
Udviklingen i regnskabsåret 
 
Årets resultat på t.kr. 972 er i overensstemmelse med forventningerne. Aktiviteterne har været 
meget beskedne i regnskabsår på grund Covid-19.  
 
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb 
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-
virke selskabets finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis  
 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Årsrapporten for 2020 er aflagt i danske kroner. 

Indtægter 

Indtægter fra formålsbestemte aktiviteter, herunder salg af merchandise indregnes i resultatopgø-
relsen, når levering til køber har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms, afgifter og 
rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag. 
 
Indtægter fra donationer og medlemskaber indregnes i resultatopgørelsen, i det år de vedrører. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, messe-
omkostninger samt inspirationsture. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, inklusive feriepenge og pensioner samt andre om-
kostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrø-
rer regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger. 

Skat 

Foreningen Thin Blue Line Denmark er en almenvelgørende forening og er efter selskabsskatte-
loven fritaget for skatteansættelse. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
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Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 
 
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv 
indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation 
på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt ni-
veau. 

Periodeafgrænsningsposter (aktiv) 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indeståender i pengeinstitut. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel restgæld. 

Periodeafgrænsningsposter (passiv) 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristet gældsforpligtelser, omfatter indsamlede 
midler som uddeles i efterfølgende regnskabsår. 
 
 



Resultatopgørelse 2020

Noter 2020 2019
kr. kr.

1 Indtægter 1.730.144 1.876.259
2 Andre eksterne omkostninger -419.132 -378.268
3 Personaleomkostninger -149.717 0

Finansielle indtægter 1.292 75
Finansielle omkostninger -1 -4

Årets resultat før anvendelse af indsamlede midler 1.162.586 1.498.062

Uddelinger i overensstemmelse med formålet
Uddeling til efterladte af afdøde betjente 0 -1.344.686
Uddeling til sårede betjente -190.816 -26.918

-190.816 -1.371.604

Resultat efter anvendelse af indsamlede midler 971.770 126.458

Forslag til resultatdisponering
Overført til disponibel kapital 971.770 126.458

971.770 126.458
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Balance pr. 31.12.2020

Noter 2020 2019
kr. kr. 

Aktiver
 

Beholdning af merchandise 97.263 91.780

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
4 Andre tilgodehavender 102.039 87.540

Periodeafgrænsningsposter 8.629 8.362

Tilgodehavender 110.668 95.902

5 Likvide beholdninger 1.240.271 282.782

Omsætningsaktiver i alt 1.448.202 470.464

Aktiver i alt 1.448.202 470.464

Passiver

6 Disponibel kapital 1.376.013 404.243

Egenkapital 1.376.013 404.243

Bankgæld 202 0
7 Anden gæld 71.987 20.000

Periodeafgrænsningsposter 0 46.221

Kortfristede gældsforpligtelser 72.189 66.221

Passiver i alt 1.448.202 470.464
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Noter 2020 2019
kr. kr.

1 Indtægter

Salg merchandise mv. 70.915 71.318
Salg velkomstpakker 10.000 8.000
Modtagne donationer 1.349.327 297.582
Medlemskaber 243.330 100.192
Indsamlinger 399 1.399.167
Tilskud Kulturministeriet 56.173 0

1.730.144 1.876.259

2 Andre eksterne omkostninger

Varekøb herunder merchandise 148.843 109.591
Afsluttede projekter 24.375 13.120
Leje af lager 4.584 13.220
Regulering varelager -5.483 -48.280

Direkte omkostninger 172.319 87.651

Vedligeholdelse og rengøring 1.379 0

Lokaleomkostninger 1.379 0

Annoncer og reklame 10.572 3.230
Gaver og blomster 14.312 3.644
Bespisning 30.264 18.527
Messer/arrangementer herunder beklædning 3.000 3.368
Warriorweek, inspirationstur til USA 0 155.551
Tilskud øvrige arrangementer 0 16.061
Rejseudgifter 45.334 20.929

Salgsomkostninger 103.482 221.310

Kontorartikler 9.332 1.133
IT-omkostninger 29.925 11.895
Avishold 693 0
Porto og gebyrer 4.823 5.989
Revisorhonorarer 59.866 30.359
Advokathonorar 5.625 0
Bogholderiassistance 9.064 5.520
Konsulentbistand 14.044 0
Småanskaffelser 6.193 2.577
Forsikringer 10.089 10.734
Momskompensation -8.802 0
Indsamlingsnævnet 1.100 1.100

Administrationsomkostninger 141.952 69.307

419.132 378.268
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2020 2019
kr. kr.

4 Personaleomkostninger

Lønninger 146.458 0
Pensioner 2.660 0
Andre omkostninger til social sikring 599 0
Andre personaleomkostninger 0 0

149.717 0

Gennemsnitligt antal ansatte 1 0

4 Andre tilgodehavender

Sprogforbundet 40.998 61.040
Kulturministeriet 56.173 0
Køge Kafferisteri 2.868 0
Silkeborg Netværk 2.000 0
Lån til Tac-out i forbindelse med udvikling og merchandise 0 26.500

102.039 87.540

5 Likvide beholdninger

Kasse 13.813 14.686
Indestående Danske Bank 1.226.458 268.096

1.240.271 282.782

6 Disponibel kapital

Egenkapital primo 404.243 277.785
Årets resultat 971.770 126.458

1.376.013 404.243

7 Anden gæld

Skyldig A-skat 25.651 0
Skyldig AM-bidrag 6.761 0
Skyldig ATP-bidrag 284 0
Skyldige feriepenge 2.217 0
Skyldige omkostninger 37.074 20.000

71.987 20.000
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