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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab 

Til Fonden Gotvedinstituttet  

Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 01. november 2019 til 31. oktober 2020 
for Fonden Gotvedinstituttet, der har samlet ind til fordel for markedsføring af instituttets aktiviteter med hen-
blik på at udbrede Fonden Gotvedinstituttets formål. Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede beløb på 
67.220 kr. og udgifter for 84.745 kr., hvoraf 14.239 kr. stammer fra overskud fra indsamlingen 2018/2019. 
Det samlede underskud på 3.286 kr. dækkes af fondens egne midler.  

Det er vores opfattelse, at indsamlingen i perioden 01. november 2019 til 31. oktober 2020 i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 
820 af 27. juni 2014 samt Indsamlingsnævnets anerkendelse af indsamlingen dateret 12. december 2019. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale eti-
ske 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 op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distri-
bution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbe-
stemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være 
uegnet til andet formål.  

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Fonden Gotvedinstituttet, og Indsamlingsnævnet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter end Fonden Gotvedinstituttet 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 regnskabsbestem-
melserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab (fortsat)  

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 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 Dan-
mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af be-
svigelser 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 indsam-
lingsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-
der 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. Ri-
sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af fondens interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab (fortsat) 

Vi kommunikerer med ledelsen 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.  

København, den 28. januar 2021 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Christian Dalmose Pedersen 
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne24730 
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Ledelsesberetning 

 
Grundlaget for indsamlingen 
Indsamlingen blev gennemført i perioden den 1. november 2019 til den 31. oktober 2020.  
 
Indsamlingen blev gennemført med tilladelse fra Indsamlingsnævnet, jf. nævnets anerkendelse af 12. december 
2019.  
 
Resultatet af indsamlingen 
I perioden blev der i alt indsamlet 67.220,00 kr. Samtidig blev der afholdt udgifter for samlet 84.745,13 kr., 
hvoraf 14.239 kr. stammer fra overskud fra indsamlingen 2018/2019.  Det samlede underskud på 3.286,45 kr. 
dækkes af fondens egne midler.   
 
Disponering af indsamlingen 
Indsamlingens resultat er disponeret jf. Fondens vedtægter samt i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets 
anerkendelse j.nr. 19-700-02058 af 12. december 2019. 
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Resultat af indsamlingen i perioden den 01. november 2019 til den 31. okto-
ber 2020 

  kr. 
   
Indsamlede midler  67.220,00 
Indtægter i alt  67.220,00 
   
Markedsføring   
Foto  14.379,69 
Video  30.191,06 
Brochure  15.562,50 
Annoncer  8.299,38 
Omkostninger i alt  84.745,13 
   
Underskud  -17.545,13 
   
Anvendt overskud fra Indsamling 2018/2019  14.238,68 
   
Resultat af indsamlingen   -3.286,45 
   
Omkostninger i alt fra indsamlingen er anvendt i overensstemmelse med Fon-
dens vedtægter samt Indsamlingsnævnets anerkendelse j.nr. 19-700-02058 af 12. 
december 2019. Det samlede underskud på 3.286,45 kr. dækkes af fondens egne 
midler.   
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Anvendt regnskabspraksis 

 
Regnskabet indeholder alene de aktiviteter, som er gennemført i forbindelse med indsamlingen 2019/2020. 
 
Indsamlingen var landsdækkende og er blevet gennemført i overensstemmelse med anerkendelsen fra Indsam-
lingsnævnets anerkendelse j.nr. 19-700-02058 af 12. december 2019.  
 
Indsamlingsregnskabet er opstillet i danske kroner. 
 
 
Indtægter 
 
Posten indeholder alene bidrag givet fra private donorer, virksomheder mv. i perioden fra den 01. november 
2019 til den 31. oktober 2020.  
 
Donationer indregnes på tidspunktet for modtagelse af donationen.  
 
Udgifter 
 
Posten indeholder alene markedsføringsudgifter med henblik på at informere offentligheden om indsamlingen 
og dens Fondens formål.  
 
Udgifterne er indregnet med det faktisk afholdte og betalte beløb pa tidspunktet for udgiftens betaling. Udgif-
ter i regnskabet er medtaget for perioden fra den 01. november 2019 til den 31. oktober 2020. Der indgår alene 
udgifter direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger af ad-
ministrativ karrakter. 


	Ledelsespåtegning
	Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab
	Ledelsesberetning
	Resultat af indsamlingen i perioden den 01. november 2019 til den 31. oktober 2020
	Anvendt regnskabspraksis



