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Komitéens påtegning 
 
 
Komitéen har dags dato godkendt indsamlingsregnskabet for 15. juni – 1. september 2020 for 
Stephanie cykler 2100 km.  
 
Indsamlingen er godkendt af indsamlingsnævnet. 
 
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og af-
holdte omkostninger i forbindelse med ovennævnte formål. 
 
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af resultat af ind-
samlingen for perioden 15. juni – 1. september 2020 i overensstemmelse med den givne tillade 
og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med indsamlingsloven og bekendtgørelsen om indsamling mv. nr. 820 af 27. juni 2014. 
 
 
Århus N, den 21. december 2020 
 
 
 
 
 
Komitéen: 
 
 
_________________ _________________ _________________    
Stephanie Lanchow Ida Larsen Maud Pedersen 
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Den uafhængige revisors revisionserklæring 
 
Til komitéen i Stephanie cykler 2100 km 
Konklusion 

Vi har revideret indsamlingsregnskabet i forbindelse med Stephanie cykler 2100 km for perio-
den 15. juni – 1. september 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis og resultatopgørelse. 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendt-
gørelsen nr. 820 af 27. juni 2014. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af resultatet af ind-
samlingen for perioden 15. juni – 1. september 2020 i overensstemmelse med den givne tilladel-
se og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

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 indsam-
lingsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 di-
stribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelser i 
den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og ikke efter en regnskabsmæs-
sig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andre 
formål. 

Vores erklæring er udelukkende til brug for komitéen og indsamlingsnævnet og bør ikke udle-
veres til eller anvendes til andre formål. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Komitéens ansvar for indsamlingsregnskabet 

Komitéen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige hense-
ender er i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 
2014. Komitéen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komitéen anser for nødven-
dig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Komitéen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. 
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisi-
onspåtegning 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 fejl-
information, 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 sam-
let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af indsamlingsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revisi-
on og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
 

x Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregn-
skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-
handlinger 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 væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinforma-
tion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

x Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol.  

x 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 udar-
bejdet, er rimelige. 

x Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregn-
skabet, herunder om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
 

Vi kommunikerer med komitéen om bl.a. 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. 

Næstved, den 21. december 2020 

KvalitetsRevision 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 36 48 02 54 

   
Martin Bech Ø. Jensen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne34465 
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Oplysninger om indsamlingen 
 
Navn Stephanie cykler 2100 km 
Adresse, postnr. by c/o Stephanie Lanchow 
 Skejbyparken 368, st. - 1 
 
CVR-nr. n/a 
Hjemstedskommune Århus 
Indsamlingsperiode 15. juni – 1. september 2020 
 
Komité Stephanie Lanchow 
 Ida Larsen 
 Maud Pedersen 
 
Revisor KvalitetsRevision  
 Godkendt Revisionspartnerselskab 
 Vestre Kaj 16 
 4700 Næstved 
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Komitéens beretning 
 
De indsamlede midler skal anvendes til fordel for børn og unge, der vokser op i hjem med alko-
holmisbrug. 
 
Indsamlingen har modtaget tilladelse til indsamling fra Indsamlingsnævnet. 
 
Indsamlingen er foregået ved opstilling af indsamlingsbøsser, brug af online indsamlingsplat-
form, samt sociale medier. Midlerne kan modtages via mobile betalingsløsninger og kontoover-
førsel. 
 
Formålet med indsamlingen er at skabe opmærksomhed og samle ind til børn og unge der vok-
ser op i hjem med alkoholmisbrug. 
 
Størrelsen af de indsamlede midler har overgået komitéens forventninger. 
 
De indsamlede midler er ubeskåret doneret til foreningen ”De små skuldre”, der er et gratis til-
bud til børn og unge fra familier med misbrug. 
 
 
 



7 
 

 
Anvendt regnskabspraksis  
 
Indsamlingsregnskabet for Stephanie cykler 2100 km for perioden 15. juni – 1. september 2020 
er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i indsamlingsloven, bekendtgørelse nr. 820 af 
27. juni. 
 
Formålet med regnskabet er at give et retvisende billede af indsamlingsperioden 15. juni – 1. 
september 2020 
 
Indsamlede midler 
Indsamlede midler består af de modtagne beløb ved afslutningen af indsamlingsperioden. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger. Komitéen har besluttet 
selv at afholde disse omkostninger 
 
Anvendelse af indsamlede midler 
Omfatter bidrag til andre foreninger i form af pengeoverførsler indenfor indsamlingens formål. 
 
Skat 
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet og er ikke skattepligtig. 
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Resultatopgørelse for perioden 15. juni – 1. september 2020  
 
 
                 kr. 
 
Indsamlede midler    60.526,27 
 
Andre eksterne omkostninger     -2.669,50 
 
Resultat før anvendelse af de indsamlede midler  57.856,77 
 
Udgifter i overensstemmelse med formålet    
Uddeling til foreningen ”De små skuldre”   60.526,27 
Udgifter i overensstemmelse med formålet i alt  60.526,27 
 
Resultat efter anvendelse af indsamlede midler   -2.669,50 
 
Forslag til resultatdisponering 
Resultat er finansieret af indtægter, 
som ikke er omfattet af indsamlingsloven *)    -2.669,50 
 
Disponeret i alt     -2.669,50 
 
 
*) Finansiering af indsamlingens underskud er dækket af komitéen, for at de indsamlede midler 
går ubeskåret til formålet.   


