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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab for Odder Frimenighed  
 
Til bestyrelsen for Odder Frimenighed og Indsamlingsnævnet  
 
Konklusion  
Vi har revideret det af Odder Frimenighed udarbejdede indsamlingsregnskab for 2020/21, der omfatter 
resultatopgørelse for perioden 01.09.2020 – 01.02.2021. Overskuddet af indsamlingen udgør 23 t.kr. 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af organisationens ledelse på grundlag bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 
2014 om offentlige indsamlinger. 
 
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 01.09.2020 – 01.02.2021 i al væsentlighed er 
udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 
 
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 
revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet. Vi er uafhængige af fonden 
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 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 om anvendt regnskabspraksis  
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som 
særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 
indsamlinger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 
 
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet  
Organisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden 
væsentlige fejlinformationer, 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, 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 brugerne træffer på grundlag af 
indsamlingsregnskabet. 
 
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: 
 

 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 fondens 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 indsamlingsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 
indsamlinger. 
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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.

Aarhus, den 15.09.2021

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Søren Lykke
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32785
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Indtægter kr. Dato
Overskud fra julehjælp 2019 - anvendt til julehjælp 202 3.747,82                          
Lions Club Odder 20.000,00                        23-10-2020
Y mens Club 3.000,00                          28-10-2020
Unic Air 5.000,00                          17-12-2020
Odder kalenderen 10.000,00                        18-12-2020
Isobro 7.689,22                          18-12-2020
Home 3.000,00                          22-12-2020
Stærk Odder 5.950,00                          29-12-2020
Besøgstjenesten Røde Kors Odder 5.354,85                          12-10-2020
Nize Equipment 5.000,00                          15-12-2020
Private gaver 24.935,00                        se note 1
Indtægter, i alt 93.676,89                      

Omkostninger kr. Dato
Gebyr indsamlingsnævnet 1.100,00                          25-08-2020
Pyloner 375,00                              08-12-2020
Møde 68,00                                10-12-2020
Sprit, mundbind, handsker 1.749,00                          14-12-2020
Gavepapir, tape, afmærkning 344,75                              16-12-2020
Madindkøb Kvickly 53.016,82                        18-12-2020
Gaver intersport 239,92                              18-12-2020
Gavekort Biffen 7.200,00                          29-12-2020
Ekstra gave 400,00                              21-12-2020
Gaver Legekæden 2.119,48                          18-12-2020
Mad frivillige 840,00                              22-12-2020
Forplejning, udlæg Jonna 195,90                              22-12-2020
Stark 71,72                                21-12-2020
Administration, kørsel, kontormaterialer mm 2.556,00                          04-01-2021
Omkostninger, i alt 70.276,59                      

Overskud på indsamlingen i 2020/21 23.400,30                      

Overført overskud til julehjælp i julen 2021 23.400,30                      

Regnskab for indsamlingen til julehjælp til borgere i Odder Kommunen for perioden 01.09.2020 - 01.02.2021



Odder Frimenighed 5

Dato kr. Tekst
20-11-2020 1.000,00                 MobilePay 19-11-2020
24-11-2020 200,00                     MobilePay 23-11-2020
25-11-2020 300,00                     MobilePay 24-11-2020
30-11-2020 600,00                     MobilePay 27. og 28. nov.
30-11-2020 355,00                     Kollekt 29-11-2020
01-12-2020 600,00                     MobilePay 30-11-2020
02-12-2020 825,00                     MobilePay 01-12-2020
03-12-2020 300,00                     MobilePay 02-12-2020
04-12-2020 200,00                     MobilePay 03-12-2020
07-12-2020 400,00                     MobilePay 04-12-2020
07-12-2020 1.320,00                 Kollekt 06-12-2020
09-12-2020 500,00                     MobilePay 08-12-2020
14-12-2020 2.765,00                 MobilePay 10.-13. dec
14-12-2020 950,00                     Kollekt 13-12-2020
15-12-2020 520,00                     MobilePay 14-12-2020
16-12-2020 8.100,00                 MobilePay 15-12-2020
16-12-2020 1.000,00                 Bankoverførsel
17-12-2020 1.970,00                 MobilePay 16-12-2020
18-12-2020 350,00                     MobilePay 17-12-2020
21-12-2020 1.700,00                 MobilePay 18.-20. dec
21-12-2020 350,00                     Kollekt 20-12-2020
24-12-2020 630,00                     Kollekt julegudstjeneste

I alt 24.935,00             

Note 1 - private gaver

Noter


