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Ledelsespåtegning

Cofoco Food ApS´s ledelse har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskab fra den 31. marts
2021.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr.
820 af 27. juni 2014. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med
den beskrevne anvendt 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 og i
overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet af 11. november 2020.

København, den 9. april 2021

For Cofoco Food ApS:

______________________________
Kåre Find Nielsen
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Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820
af 27. juni 2014 om indsamling m.v., jf. bekendtgørelsen §8 stk. 3.

Den uafhængige revisors erklæring

Til Cofoco Food ApS (indsamler) og Indsamlingsnævnet

Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 5. november 2020 – 31. marts 2021 i al
væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om indsamling mv. nr. 511 af 26. maj 2014 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 regnskabet.’ Vi er uafhængige af selskabet 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 lov om indsamling
mv. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet
med henblik på at hjælpe indsamler til overholdelse af regnskabsmæssige bestemmelser heri. Som følge
heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamler og indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end indsamler og Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med lov om
indsamling mv. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelser nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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 revisionspåtegning 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, jf., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
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Vi har revideret indsamlingsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse for 5. november 2020 – 31. marts
2021 (”indsamlingsregnskabet”). Indsamlingsregnskabet udviser et resultat på DKK 199.724.

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.



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 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.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
Aarhus, 9. april 2021
Dansk Revision Århus
Godkendt revisionsaktieselskab.
CVR-nr. 26 71 76 71
_____________________________________
Søren Aarup Iversen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 18617

Penneo dokumentnøgle: P74KV-GQVOL-JDHG1-N838B-JP5E3-WLAKZ

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:

Ledelsesberetning

Grundlag for indsamlingen
Cofoco Food ApS´s indsamling foregik i perioden 5. november 2020 til 31. januar 2021 i forbindelse med
selskabets salg af jule- og nytårsmenuer.
Indsamlingen foregik efter ansøgning til og indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Formål med indsamlingen
De indsamlede midler er øremærket til plantning af frugttræer i Mexico.

Der blev i alt indsamlet, t.kr. 187 og indsamlingen gav et overskud på tkr. 184.

Disponeringen indsamlingsresultatet
Resultatet af indsamlingen er af Cofoco Food ApS disponeret i overensstemmelse med indsamlingstilladelsens formål, jf. indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet den 11. november 2020, j.nr. 20-70002909.
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Resultat af indsamlingen

Resultatopgørelse 5. november 2020 – 31. marts 2021

2020/21
kr.
Indsamlet beløb ....................................................................................................

187.050

Direkte omkostninger
Gebyrer ......................................................................................................................

51

Revision ......................................................................................................................

3.000

Resultat .................................................................................................................

183.999

Overskudsgrad ......................................................................................................

98

Overskuddet anvendes således:
Plantning af frugttræer i Mexico................................................................................

189.391

Andel betalt af Cofoco Food ApS .............................................................................

-5.392

Disponeret i alt .....................................................................................................

183.999
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3.051

Anvendt regnskabspraksis

Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse
med Cofoco Food ApS´s indsamling og er blevet gennemført i overensstemmelse med indsamlingstilladelse
fra indsamlingsnævnet, jfr. Indsamlingstilladelse af 11. november 2020, j.nr. 20-700-02909.
Indtægter
Posten indeholder donationer fra Cofoco Food ApS beregnet med udgangspunkt i antal solgte julemenuer
og nytårsmenuer. Bidrag indregnes som indtægter på tidspunkt for modtagelse af bidraget.
Udgifter
Posten indeholder udgifter afholdt med henblik på at informere offentligheden om indsamlingen og dens
formål, gennemføre selve indsamlingen som foreskrevet i indsamlingsnævnets indsamlingstilladelse til
gennemførelse af offentlig indsamling samt overvåge, registrere og validere indsamlingsresultatet.

I tillæg hertil er indregnet en hensættelse til revision af det aflagte indsamlingsregnskab. Der indgår alene
udgifter direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger.
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Udgifterne er indregnet med det faktiske afholdte og betalte beløb.

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.”

Søren Aarup Iversen

Direktør
Serienummer: PID:9208-2002-2-344732777483
IP: 80.63.xxx.xxx
2021-05-07 10:55:37Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: Dansk Revision Århus
Serienummer: CVR:26717671-RID:51804379
IP: 165.225.xxx.xxx
2021-05-07 11:15:30Z
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Kåre Find Nielsen
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