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Den  selvejende  lnstltutlon  Betesda

Ledelsespåtegning

Til  Indsamlingsnævnet

Vi  har  dags  dato  aflagt  indsamlingsregnskab  for  perioden  01.11.19  -  31.10.20  for  Indsarnling  til

fordel  for  den  selvejende  institution  Betesda.

Indsamlingen  er afl"ioldt  i henhold  til  Indsamlingsnævnets  tinadelse:  J.nr.  20-700-03066.

Indsamlingen  er foretaget  i overensstemmelse  med  reglerne  i indsamlingsloven  og bekendt-

gørelse  nr.  160  af  26/2/2020.

Overskuddet  fra indsamlingen  er anvendt  til  indsamlingsformålet  -  at dække  omkostninger

ved  institutionen  drifl.  som  efl;er  vedtægternes  formål  er: at drive  hjem  til  genrejsning  af  men-

nesker  i nød,  udføre  forebyggende  arbejde  og  afholde  kurser  og lejre.

Karstoft,  den  31. maj  2021

Dag]ig  ledelse

Søren  K6 kenboig
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Den  selvejende  institution  Betesda

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  Indsamlingsnævnet

Konklusionen

Vi  har  for  Den  Selvejende  institution  Betesda  revideret  indsamlingsregnskabet  for  journal  nr.

20-700-03066  for  perioden  01.11.19  -  3110.20.  Indsam1ingsregnskabet  udarbejdes  eft.er  ind-

samlingsbekendtgøre1sens  § 8, stk.  1.

Det  er vores  opfattelse,  at  de  ifølge  indsamhngsregnskabet  indkomne  bidrag  og  afholdte  om-

kostninger  i al  væsentlighed  er  opgjort  i overensstemmelse  med  indsamlingsbekendtgørelsens

§ 8, stk.  1.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  samt  bekendtgørelse  nr.  160  af  26.02.2020  om

indsarnling  mv.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er nærmere  beskrevet  i erklærin-

gens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af indsam1ingsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af

institutionen  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  vedrørende  anvendt  regnskabspraksis  samt  begrænsning

i distribution  og  anvendelse

Uden  at  modificere  vores  konklusion  henleder  vi  opmærksomheden  på,  at  indsamlingsregn-

skabet  udarbejdes  efter  indsamlingsbekendtgørelsens  § 8, stk.  1.

Vores  erklæring  afgives  alene  til  brug  for  Indsarnlingsnævnet,  og  bør  ikke  udleveres  til  ener

anvendes  af  andre  parter.

Vores  konklusion  er ikke  modificeret  som  følge  af  disse  forhold.
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Den  selvejende  institution  Betesda

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Ledelsens  ansvar  for  indsamlingsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  at udarbejde  indsamlingsregnskabet  i overensstemmelse  med  ind-

samlingsbekendtgørelsens  § 8, stk.  1. Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne  kontrol,

som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at  udarbejde  et indsamlingsregnskab  uden  væsentlig  fejl-

information,  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 erklæ-

ring  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,  samt  bekendtgørelse  nr. 160  af

26.06.2020  om  indsamling  mv  altid  vil  afdække  væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejl-

informationer  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 øko-

nomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træf[er  på  grundlag  af indsamlingsregnskabet.

Som  led  i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revi-

sion  og  de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  samt  nr. 160  af 26.06.2020  om  indsam-

ling  mv  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  forårsa-

get  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvi-

gelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  el-

ler  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  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af  institutionens  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.

*  Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af  årsregnskabet,  herun-

der  noteoplysningerne,  sarnt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og

begivenheder  på  en  sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.
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Den  selvejende  instltution  Beteøda

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Vi  kommunikerer  med den øverste  ledelse om blandt  andet  det  planlagte  ornfang  og den tids-

mæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmeessige  observationer,  herunder

eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som vi identificerer  under  revisionen.

Vej1e7e1en 31. maj

Bei  olm

SThtsaautotisenet

Statsaut.  revisor
gsen

Reg. revisor
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Den  selvejende  institution  3etesda

Indsamlingsregnskab

Indsamlingsperiode:  1. november  2019  -  31.  oktober  2020

Indkomne  bidrag 915.036  kr.

Gebyr  til  indsamlingsnævnet -1.IOO  kr.

Overskud  er  overført  til  dækning  af  institutionens  drift

efter  vedtægternes  formål

913.936  kl.
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Den  selvejende  institution  Betesda

Noter

ANVENDT  REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Indsarnlingsregnskabet  er aflagt  i overensstemmelse  med  bestemmelserne  i Indsamlingsloven.

INDSAMLINGSREGNSKAB

Indkomne  bidrag

Indkomne  bidrag  er gaver  og donationer  indsamlet  i perioden  1. november  2019  til  31. oktober

2020  ifølge  institutionens  bogføring  i perioden.

Administrationsudgifter

Administrationsudgifter  vedreirer  gebyr  til  indsamlingsnævnet.

Anvendelse  af  indsamlingens  overskud

Indsarnlingens  overskud  er anvendt  til  delvist  at dække  omkostninger  ved  institutionen  drift

som  efter  vedtægternes  formål  er: at drive  hjem  til  genrejsning  af mennesker  i nød,  udføre  fo-

rebyggende  arbejde  og  afholde  kurser  og  lejre.

Overskuddet  er anvendt  i perioden  1. november  2m9  til  31. oktober  2020,  jf. institutionens

bogføring  i perioden.

Det  drejer  sig  om  følgende  omkostninger:

* Rehabiliteringen,  herunder  husholdning,  medicin  og  aktiviteter

ø Persona1eomkostninger  omfatter  lønninger  og  gager,  pension  samt  omkostninger  til  so-

cial  sikring.

* Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  administration,  lokaler,  uddan-

nelse  og  autodrift.

ø Finansiene  poster  omfatter  renteomkostninger
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