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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for
Nordjysk Fødevareoverskud.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med organisationens vedtægter og dansk regnskabspraksis
for organisationer.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016
samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg Øst, den 25. marts 2017

Bestyrelse

Nicklas Schreiber Nielsen Hardy Jensen Peter Als

Bente Schjødt Jesús Manuel Pérez Pueyo

Nordjysk Fødevareoverskud · Årsrapport for 2016 1



Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Til medlemmerne i Nordjysk Fødevareoverskud

Vi har udført review af årsregnskabet for Nordjysk Fødevareoverskud for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, 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 overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for organisationer.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbej-
de et årsregnskab uden væsentlig 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 overensstem-
melse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt
vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige be-
grebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af hi-
storiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der
primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden,
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 revisionskonklusion om års-
regnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregn-
skabet ikke giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2016 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk
regnskabspraksis for organisationer.

Fremhævelser af forhold vedrørende reviewet
Nordjysk Fødevareoverskud har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016
medtaget resultatbudget for 2016 og resultatbudget for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været
omfattet af reviewet.

Aalborg, den 25. marts 2017

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Jesper Kongsted
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Organisationen Nordjysk Fødevareoverskud
Troensevej 19H
9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: 36 16 77 42
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Nicklas Schreiber Nielsen
Hardy Jensen
Peter Als
Bente Schjødt
Jesús Manuel Pérez Pueyo

Daglig ledelse Bente Schjødt

Revisor Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6
9000 Aalborg
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Ledelsesberetning

Organisationens væsentligste aktiviteter
Organisationens formål er at uddele overskudsfødevarer fra producenter, distributører og detailhandel
til sociale organisationer, væresteder, varmestuer, krisecentre og lignende steder, hvor donation af mad
betyder en lettelse i hverdagen både økonomisk og socialt.

Overskudsfødevarer kan også hentes fra store begivenheder og uddeles til værdigt trængende
enkeltpersoner, familier og sociale organisationer.

At være aktiv i forhold til at skabe indhold i hverdagen for personer, der har det svært, men gerne vil
yde en indsats.

Bestyrelsens årsberetning
Vi flytter til Troensevej 19H i Aalborg Øst den 15. januar. Næsten samtidig køber vi den lejede varebil og
får en flot bil med logo, navn, slogan og sponsorer på siden. Det blev en helt ny start.

Den 13. januar får vi en ny stor leverandør, AB Catering Aalborg, og det giver et betydeligt løft i
mængden af varer.

Den 18. marts afholder vi en velbesøgt reception og Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen
klipper snoren.

I juni måned henter vi for første gang overskudsmad efter Nibe Festivalen. Et samarbejde, der
fortsætter i fremtiden. Samme dag, den 4. juli, var TV2 Nord på besøg. De filmede hele dagen til en
udsendelsesrække om frivilligt arbejder, der bliver sendt i januar 2017.

I august/september er vi med ved DHL stafetten og indsamler madpakker. Det blev tre lange dage. Vi
indsamlede massevis af rugbrød og knækbrød, knap så meget chokolade. Den overskydende rødvin gik
til fredagsbaren på AAU.

I november forsøger vi at kapre medlemmer ved madmarkedet i Nordkraft. Det gav 0 nye medlemmer.
Kaffé Fair og Botilbudet Lindholm havde ved samme lejlighed slidt med at lave burgerfyld og limonade.
Der blev solgt burgere, pølsehorn og limonade til fordel for os.

Vi fik kr. 1450. Tak!

Udstyr
Lageret er blevet udstyret med to industrikøleskabe og to kummefrysere. Vi har købt paller til varerne,
en gulvvaskemaskine til lageret og en vaskemaskine til arbejdstøjet. Vi har stadig de to budcykler, der
dog ikke er kommet på vejen endnu.
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Ledelsesberetning

Priser
I april fik vi Nordjyske Mediers Initiativpris på kr. 100.000. Vi mødte talstærkt op til uddelingen i vores
gule tøj. Som en ekstra gave fik vi refleksveste med vores logo og teksten ”Vinder af Nordjyske Mediers
initiativpris 2016”.

I september fik vi Aalborg Kommunes Bæredygtighedspris. Den blev uddelt i forbindelse med
afslutningen på Bæredygtighedsfestivalen, hvor vi deltager som bidragyder af overskudsmad til bl.a.
UngEnergi’s event.

Bente var blandt de mange nominerede til Årets frivilligpris. Den gik fortjent til Astrid fra Frirummet.

Leverandørsiden
Vi har modtaget overskudsmad fra 30 forskellige leverandører i løbet af året. Status ved årets slutning
er, at vi mandag til fredag henter overskudsmad hos SuperBrugsen i Vejgaard og SuperBrugsen på Færø
Plads. Vi henter de største mængder hos Frugt Karl og AB Catering. Desuden har vi aftaler med tre
bagere.

Vi har i årets løb hentet overskudsmad hos tre Rema1000 butikker. Samarbejdet måtte ophøre, da vi
ikke kunne få ruten til at passe med tiden. SuperBrugsen i Vodskov er også opsagt på grund af for meget
affald iblandet varerne. Vi fik en henvendelse fra Kvickly Vestbyen og hentede overskudsmad et par
måneder, men ophørte på grund af fjendtlig stemning overfor de frivillige.

Bageren i Tårs lukkede.

Vi hentede i alt 234.600 kilo overskudsmad i 2016.

Vi samler især grøntsager (90.6 tons), frugt (43.1 tons), mejerivarer (40.1 tons) og brød (29.9 tons).

Modtagerne
Vi har leveret mad til 75 forskellige organisationer og arrangementer, samt delt mad ud til udsatte
borgere 4 dage om ugen.

113 tons er blevet delt ud til udsatte borgere, 56 tons er blevet leveret til diverse asylcentre i
Nordjylland og resten er gået til organisationer og arrangementer.

På grund af tidspres blev det besluttet, at de sociale organisationer skal komme til lageret og hente
mad. Der er åbent hver tirsdag fra kl. 13.30 – 14.30. Det har betydet et fald i antallet af sædvanlige
organisationer. I stedet har vi fået nye modtagere: Platform4, Projekt Unge Hjemløse Aalborg, Social
Vicevært Brønderslev, Madprojekt Brønderslev, Café Park.
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Ledelsesberetning

Vi stoppede uddeling i Hjørring og forsøgte et par gange at dele mad ud i Vangen. Det gik ikke. I stedet
trak vi os tilbage til lageret og har det meste af året haft åbent for uddeling fire gange om ugen med
åbningstider som følger: mandag, onsdag og torsdag kl. 16.30 – 17.30, tirsdag kl. 15.30 – 16.30. Fredag
er dedikeret til asylcentre, hvor vi på skift kører til Ranum, Vrå eller Gunderuplund ved Harken.

De frivillige
Vi har 37 frivillige tilknyttet ved årets slutning. Der er mangel på stabile, aktive frivillige. Især har det
været svært at køre sommerferie og juleferie, da mange i sagens natur ikke er hjemme.

Vi indledte et samarbejde med Botilbudet Lindholm og startede ud med en fast ugedag, hvor de hjalp
med vareturen. Flere af beboerne har været inde omkring lageret. Det har udviklet sig til, at Klaus fra
Botilbudet kommer fast tre gange om ugen. Én dag har han Thomas, der er ansat på Lindholm, med
som hjælper. Klaus er blevet en værdifuld og uundværlig arbejdskraft.

Vi har indført fællesspisning en gang om måneden, hvor vi får maden leveret af Kaffé Fair. De første
gange var vi hos Kaffé Fair i Idrætsbyen. Vi fandt dog hurtigt ud af, at det var nemmere at mødes på
lageret. Der kommer et sted mellem 10 og 20 hver gang. I timen før fællesspisningen har vi
informationsmøde for nye frivillige, der også inviteres til at spise med. Det har givet en del gennemtræk
af frivillige. De færreste bliver, nogle bliver væk uden at give besked, andre bliver bedt om ikke at
komme igen, da de ikke passer ind i organisationen. Vi skal blive bedre til at finde de gode, stabile
frivillige.

Vi har haft en praktikant, Lone Dyrby, der studerer Ledelse, fødevarer og service på University College
Sjælland ved Sorø. Det betød en ekstra hjælp et par måneder og starten på et godt samarbejde og en ny
frivillig.

Vi havde kort besøg af en projektgruppe på seks studerende fra AAU. De skulle være på feltarbejde i to
uger for derefter at skrive om Nordjysk Fødevareoverskud i deres 3. semester projekt på uddannelsen
Teknoantropologi. Det var en begrænset succes. Vi har efterfølgende takket ”nej” til to studerende fra
Aarhus, der ville skrive bachelorprojekt om os efter blot en til to dages observationer.

Vi har haft besøg af Lars Z. fra Jobcentersekretariatet. Vi håber på et samarbejde fremover, men indtil
videre er der ikke sket noget.

To praktikanter har på eget initiativ været inde omkring lageret. Det gik ikke. Den første kunne ikke
møde efter vores arbejdstider, den anden havde for svært ved at indordne sig under vores regler.

Retssagen
I år var vi i Retten for at forsøge at få depositum tilbage fra den nedlagte butik i Enggårdsgade.
Desværre var vi repræsenteret af en meget uerfaren advokatfuldmægtig, der tabte sagen på gulvet. Vi
blev både dømt til at betale en ekstra måneds husleje og modpartens sagsomkostninger.
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Ledelsesberetning

Samtidig tog HjulmandKaptain sig pænt betalt for at ”hjælpe” os. Kr. 31.250 for at forsøge at få kr.
37.000 tilbage. Det var helt imod, hvad der var aftalt. Desværre var advokaten, der havde lavet aftalen
med os, fratrådt sin stilling.

Det er meget underligt, at to ejendomsspekulanter, Hr. og Fru Staun, der er medejere af et
entreprenørfirma og derfor har midler til at udbedre forholdene i den pågældende ejendom, får
medhold i en sag, hvor de har forholdt sig totalt passive og ikke overholdt deres del af lejekontrakten.

Fødevarekontrollen
Vi havde besøg af fødevarekontrollen i efteråret. En sur modtager havde ringet til dem. Det blev et godt
besøg, der mundede ud i en glad smiley. De var meget tilfredse med, hvad de så og roste os for reglerne
i forbindelse med udlevering, hvor modtagerne ikke må røre ved maden. Vi fik links til skemaer, der skal
udfyldes og blev instrueret i, hvordan vi udarbejder skemaer til egenkontrol. Vi talte om datomærkning
og hvordan vi sikrer os, at varerne er i orden, selvom de har overskredet bedst før og mindst holdbar til.
Fremover får vi besøg hver 2. år.

Donationer
Vi har søgt Den Obelske Familiefond og fået afslag igen. Vi har også søgt andre fonde, men uden held. Vi
har søgt satspuljemidler og Miljøstyrelsens pulje til mindre madspild. Uden resultat.

I starten af året fik vi udbetalt beløb fra Grønne Ildsjæle Puljen og fra Spar Nord Fonden. Vi har fået
beløb fra Samsung, fra Ellen Hørup’s Fond og fra Y-mens klubben i Sindal. Vi fik kr. 135.000 fra Aalborg
Kommune via §18-midler. Der er i december måned sendt ansøgninger til flere Y-mens klubber i
Aalborg og igen til SparNord Fonden. Vi skal blive bedre til at støve penge op.

Medlemmer
Vi har 66 medlemmer, der har bidraget med kr. 13.500 i kontingent.

Vi havde nogle mål i starten af året
• Vi ville blive konsolideret i Aalborg og udvide til andre byer i regionen
• Vi ønskede at etablere kølefaciliteter (kølerum)
• Vi ønskede at skaffe midler til at kunne ansætte en eller to personer på fuldtid
• Vi ønskede at udvide vores medlemsskare og samle en større gruppe af frivillige
• Vi ønskede at købe eller leje en kølebil.

Vi har ikke nået en eneste af dem. Vi er nogenlunde etablerede i Aalborg, men vores økonomi er ikke
sikret, selv om vi alle arbejder som frivillige.

Hvad vi har nået
Vi har klaret os ganske godt på trods. Regnskabet viser udgifter for kr. 800.000, halvdelen til etablering
af lager, køb af varebil og retssag. Den anden halvdel er anvendt i den daglige drift. At vi har indsamlet
og fordelt så meget overskudsmad i løbet af året med de få midler, vi har til rådighed, det er ganske
flot.
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Ledelsesberetning

Set i forhold til 2015 har vi haft en fremgang på hele 470% målt i mængden af mad indsamlet.
Nytteværdien kan ikke udregnes, men vi har uddelt 234.600 kilo glæde.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordjysk Fødevareoverskud er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter
og beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Donationer og kontingenter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt disse vedrøre regnskabsåret, og
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration og loka-
ler.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost-
ninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -
tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser,
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-
de efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2016 Budget 2016 2015 Budget 2017
Note kr. kr. kr. kr.

1 Kontingenter og
donationer 647.423 1.393.000 373.760 403.200

2 Materialer til uddeling af
varer -83.675 -37.500 -6.027 -49.200

3 Personaleomkostninger -70.754 -465.500 -138.212 -18.000
Mindre nyanskaffelser -39.287 -350.000 -26.980 -12.000

4 Annonce og reklame -27.766 -27.000 -33.724 -12.000
5 Bilomkostninger -162.993 -308.000 -39.335 -84.000
6 Lokaleomkostninger -160.441 -179.000 -37.584 -193.000
7 Administrationsomkostning

er -93.318 -26.000 -23.661 -35.000

Driftsresultat 9.189 0 68.237 0

Andre finansielle indtægter 62 0 12 0

Årets resultat 9.251 0 68.249 0

Forslag til
resultatdisponering:

Overføres til overført
resultat 9.251 0 68.249 0

Disponeret i alt 9.251 0 68.249 0
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Balance 31. december

Aktiver

2016 2015
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

Deposita 27.500 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 27.500 0

Anlægsaktiver i alt 27.500 0

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 0 73.123
Periodeafgrænsningsposter 6.735 0
Tilgodehavender i alt 6.735 73.123

Likvide beholdninger 93.464 92.697

Omsætningsaktiver i alt 100.199 165.820

Aktiver i alt 127.699 165.820
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Balance 31. december

Passiver

2016 2015
Note kr. kr.

Egenkapital

Overført resultat 77.500 68.249
Egenkapital i alt 77.500 68.249

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 48.985 10.000
Anden gæld 1.214 87.571
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 50.199 97.571

Gældsforpligtelser i alt 50.199 97.571

Passiver i alt 127.699 165.820
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Noter

2016 2015
kr. kr.

1. Kontingenter og donationer

Medlemskontingent 13.501 7.648
Donationer 349.510 366.112
Bidrag fra udsatte borgere 81.695 0
Tilskud Grønne Ildsjæle 202.717 0

647.423 373.760

2. Materialer til uddeling af varer

Handsker, poser, papir mv. 82.910 1.177
Gebyrer mv. 765 181
Materialer vedr. Grønne Ildsjæle 0 4.669

83.675 6.027

3. Personaleomkostninger

Gager, andre 81.736 115.520
Øvrige personaleudgifter 11.418 292
Ændring i skyldig løn -22.400 22.400

70.754 138.212

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 1 1

4. Annonce og reklame

Rejser 0 1.333
Reklame, web-domæne og tryk på t-shirts mv. 668 14.288
Reklame vedr. Grønne Ildsjæle 27.098 18.103

27.766 33.724
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Noter

2016 2015
kr. kr.

5. Bilomkostninger

Brændstof, varebiler 22.807 3.739
Driftsudgifter bil 19.432 18.026
Driftsudgifter vedr. Grønne Ildsjæle 47.544 17.570
Køb af varebil 73.210 0

162.993 39.335

6. Lokaleomkostninger

Husleje 142.101 37.584
Vedligeholdelse 18.340 0

160.441 37.584

7. Administrationsomkostninger

Edb-omkostninger vedr. Grønne Ildsjæle 10.436 8.384
Tablet og printer 2.328 5.277
Revisorhonorar 21.000 10.000
Advokat 59.108 0
Administrationsomkostninger i øvrigt 446 0

93.318 23.661
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