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Ledelsespåtegning
Skjern Håndbold A/S har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for perioden 9. april 2020
til 30. juni 2020.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med den på side 8 beskrevne anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens omfang og resultat,
herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen, samt at
beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende for en økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv., jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter.
Skjern, den 31. august 2020

Carsten Thygesen
bestyrelsesformand

Bjarke Sonne Mortensen
indsamlingsansvarlig
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den 30. juni 2020 i overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til de indsamlingsansvarlige for Skjern Håndbold A/S samt Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet ”Indsamling til fordel for Skjern Håndbold A/S” for perioden 9. april 2020 til
30. juni 2020. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar
2020 (i det følgende kaldet ”retningslinjerne”).
Det er vores opfattelse at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne.
Grundlag for konklusion
gælden i Danmark, samt bestemmelserne i retningslinjerne. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab”. 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 – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de regnskabsmæssige
bestemmelser i retningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andre formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for de indsamlingsansvarlige og Indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender
er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab
uden væsentligt fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar ved revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå en 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 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 retningslinjerne, 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 indsamlingsregnskabet.
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Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjerne, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover
•

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 for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige har udarbejdet, er
rimelige.

Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige 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.

Skjern, den 31. august 2020

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jacob Hall
statsautoriseret revisor
mne34159
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Oplysninger om indsamler

Indsamler

Skjern Håndbold A/S
Ranunkelvej 9
6900 Skjern
CVR-nr.: 21 78 15 41
Indsamlingsperiode: 9. april 2020 – 30. juni 2020
Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern

Indsamlingsansvarlig

Bjarke Sonne Mortensen

Revisor

Martinsen Ringkøbing-Skjern
Penneo dokumentnøgle: J2TJ6-TC4XN-QFJWO-3AUS4-XIU64-E8L1H
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Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østergade 130
6900 Skjern
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Ledelsesberetning
Grundlag for indsamlingen
Indsamlingen er sket via mobilepay donationer samt almindelige bankoverførsler til en særskilt bankkonto udelukkende til indsamlingens formål.
Indsamlingen foregik efter ansøgning til og indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Formål med indsamlingen
Indsamlingens formål var at give fans mulighed for at støtte Skjern Håndbold A/S under Corona-nedlukningen. De
indsamlede midler skulle anvendes til dækning af tabte entreindtægter, som følge af aflyste kampe.
Resultat af indsamlingen

udgifter, hvilket giver et resultat af indsamlingen på 73.307 kr.
Disponeringen af indsamlingsresultatet
I takt med indsamlingen er der sket overførsel til Skjern Håndbold A/S, der tilfalder denne i overensstemmelse med
indsamlingens formål.

Skjern Håndbold A/S · Indsamlingsregnskab for 9. april 2020 til 30. juni 2020

7

Penneo dokumentnøgle: J2TJ6-TC4XN-QFJWO-3AUS4-XIU64-E8L1H

Der blev i perioden 9. april 2020 frem til 30. juni 2020 samlet 78.477 kr. ind. Der blev brugt 5.170 kr. på indsamlings-
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Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse med indsamling via Skjern Håndbold A/S’ hjemmeside og sociale medier, og er blevet gennemført i overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Indtægter
Posten indeholder frivillig kontante bidrag fra private og erhvervsmæssige bidragsydere som et direkte eller indirekte
resultat af indsamlingsaktiviteter udført i perioden 9. april 2020 frem til 30. juni 2020. Bidrag indregnes som indtægter på tidspunktet for modtagelse af bidraget.
Udgifter
Posten indeholder alene omkostninger i form af ekstern hjælp ved ansøgning og regnskab, ansøgningsgebyr og præ-

Udgifterne er indregnet med det faktisk afholdte og betalte beløb på tidspunktet for udgiftens betaling. Udgifterne i
indsamlingsregnskabet er medtaget for perioden 9. april 2020 til 30. juni 2020. Der indgår alene udgifter direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger.
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mieomkostninger.
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Indsamlingsregnskab 9. april 2020 til 30. juni 2020

Indsamlingsperioden

Alle beløb i kr.

Indtægter:
Indkomne bidrag

78.477

Udgifter:
Administration

1.070

Ansøgningsgebyrer

1.100

Præmier

3.000
73.307

Anvendelse af overskud kan specificeres således:
Overført til Skjern Håndbold A/S

73.307

Ej anvendt andel af indsamling

0
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Resultat af indsamling

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Carsten Thygesen

Bjarke Sonne Mortensen

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-577734257765
IP: 185.82.xxx.xxx
2020-09-01 08:08:26Z

Underskriver
Serienummer: PID:9208-2002-2-778379341805
IP: 87.49.xxx.xxx
2020-09-01 08:48:54Z

Jacob Hall
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