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LEDELSENS ERKIÆRING 

Ledelsen på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har dags dato behandlet og godkendt ind

samlingsregnskabet for perioden 1. september 2020 - 31. august 2021 

Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelsen af 4. september 2020, sagsnr. 20-700-02718 og i over

ensstemmelse med indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse. 

Indsamlingen er gennemført ved arrangementer og indsamlingsbøsse på museet, samt via hjemmeside og 

opfordringer via Facebook. 

Vi anser det opstillede regnskab for indsamlingen for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbe

stemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven. 

Gammel Estrup den 20. oktober 2021 

�� 
Britta Andersen 

Museumsdirektør 

Anna von Lowzow 

Bestyrelsesformand 



DEN  UAFHÆNGIGE  REVISORS  ERKIÆRING

Til  IridsamIingsnætinet

K@pk1ns'inn

Vi  har  for  Gammel  Estrup  Danmarks  Herregårdsmuseum  revideret  regnskabet  efter  afholdelse  af  ind-

samlingsaktiviteter for perioden z. september 2020  -  31. august  2021  sagsnr.  20-700-02718.  Museets

ledelse  har  udarbejdet  regnskabet  i overensstemmelse  med  den  givne  tilladelse  og bekendtgørelse  nr.

160  af  26.  februar  2020.

Det  er  vores  opfattelse,  at  regnskabet  efter  afholdelse  af  indsamlingsaktiviteter  for  perioden  s. septem-

ber 2020  -  31. august 2021  sagsnr. 20-700-027I8  ialle  væsentlige  henseender  er  rigtigt,  dvs.  udarbej-

det  i overensstemmelse  med  den  givne  tilladelse  og bekendtgørelse  nr.  :i6o  af  26.  februar  2020.  Det  er

endvidere  vores  opfattelse,  at de indsamlede  midler  er anvendt  som  anført  i regnskabet.

Grundlag  for  konklusion

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

ligere  krav,  der  er gældende  iDanmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og krav  er  nærmere  be-

skrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af  opgørelse".  Vi  er uafhængige  af  komi-

teen  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 regnskabet  er opgjort  efter  bestemmelser  i den  givne  tilladelse  og

bekendtgørelse  nr.  i6o  af  26.  februar  2020  og ikke  efter  en regnskabsmæssig  begrebsramme  med  ge-

nerelt  formål.  Som  følge  heraf  kan  regnskabet  være  uegnet  til  andet  formål.

Vores  erklæring  er  udelukkende  udarbejdet  til  brug  for  Indsamlingsnævnet  og Gammel  Estrup  Dan-

marks  Herregårdsmuseum  og bør  ikke  udleveres  til  eller  anvendes  af  andre  parter.

Vores  konklusion  er ikke  modificeret  som  følge  af  disse  forhold.
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Museets  ledelse  og ansvarlige  for  indsamlingen  har  ansvaret  for  at udarbejde  regnskabet,  der  ialle  væ-

sentlige  henseender  er  rigtigt,  dvs.  udarbejdet  i overensstemmelse  med  den  givne  tilladelse  og be-

kendtgørelse  nr.  i6o  af  26.  februar  2020.  De har  endvidere  ansvaret  for  den  interne  kontrol,  som  ko-

miteen  anser  for  nødvendig  for  at  udarbejde  et regnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Museets  ledelse  er  ansvarlige  for  at overvåge  regnskabsaflæggelsesprocessen.



Revisors  ansvar  for  revisionen  af  opgørelsen

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af  sikkerhed  for,  om  opgørelsen  som  helhed  er uden  væsentlig  fejlinfor-

mation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og at afgive  en revisorerklæring  med  en konklu-

sion.  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  regn-

skabsbrugerne  træffer  på grundlag  af  opgørelsen.

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  profes-

sionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i opgørelsen,  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  besvigel-

ser 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.

ø  Tager  vi  stilling  til,  om  den  praksis,  som  er anvendt  af  fondens  ledelse  og ansvarlige  for  ind-

samlingen,  er passende,  samt  om  de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som

de 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,  den  20.  oktober  2021

BDO  Statsautoriseret  revisionsaktieselskab

CVR-nr.  20 22 26 70

Statsautoriseret  revisor

MNE-nr.  mnez77gp



BERETNING  OM  INDSAMLINGEN

Indledning

Gammel  Estrup  Danmarks  Herregårdsmuseum  er et statsanerkendt  museum,  og museet  er almennyt-

tig  og almenvelgørende.

Indsamlingen  er  foretaget  i henhold  til  tilladelsen  af 4. september  2020,  sagsnr. 20-700-02718  og i

overensstemmelse  med  indsamlingsloven  og tilhørende  bekendtgørelse,  nr.  i6o  af  26.  februar  2020.

De indsamlede  midler  er  anført  på en separat  konto.
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I henhold  til  tilladelsen  skal  midlerne  anvendes  til  fordel  for  udvikling  og bevaring  af  kulturarven.

Midlerne  er anvendt  til  bevaring  og aktiviteter  /formidling.

Tnr1qam1inzpn

Indsamlingen  var  landsdækkende  og blevforetaget  ved  opfordringervia  Facebook og via hjemmeside

samtvia  indsamlingsbøsse  på museet.



RESULTATOPGØRELSE  ø. SEPTEMBER  2020  -  31.  AUGUST  2021

Note  1.9.20  -31.8.21

Kr.

Indsamlet 152.590

In«1J!3met  1'alt  *  *  *  0 Ø *  *  0 *  *  *  *  *  *  *  Ø @ *  å *  *  @ # *  @ *  *  l)  #  *  a I+l)ii  *  #  *  ii  Ø å I

Omkostninger  i forbindelse  med  indsamlingen

0verskud............................................................

I

152.590

-17.094

134-496

Overskudsgrad  i procent...................................................................

Midlerne  er anvendt  til  det  af  indsamlingsnævnet  godkendte  for-

mål  med...........................................................................,...,,..,,,.,,,.,,,

Finansieret  af  Gammel  Estrup..........................................................

Overskud

88,i4%

152.590

z7-o94

134-496

NOTER

Omkostninger  i forbindelse  med  indsamlingen

Gebyr  til  indsamlingsnævnet......

Renter  og gebyr,...,.......,...........,,,

Direkte  løn,  anslået......................

Revision  af  indsamlingsregnskab

1.9.20  -31.8.21

Kr.

Note  ø

1. IOO

2. 409

5.000

8.585

I  alt
17.094



ANVENDT  REGNSKABSPRAKSIS

Indsamlingsregnskabet  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  regnskabsbestemmelserne  i bekendtgø-

relse  nr.  i6o  af  26.  februar  2020.

Indsamlingsregnskabet  er udarbejdet  ioverensstemmelse  med  den  regnskabspraksis,  der  anvendes

ved  udarbejdelse  af  årsregnskabet  for  Gammel  Estrup  Danmarks  Herregårdsmuseum.

De indsamlede  midler  er anvendt  i november  og december  2020  og i2021.  Omkostningerne  i forbin-

delse  med  indsamlingen  afholdes  af  Gammel  Estrup  Danmarks  Herregårdsmuseum.

De  anvendte  midler  specificeres  således:

Bevaring:  restaurering  af  kalkmalerier  på  vægge  i tårnværelse

Aktiviteter  / formidling:  anvendt til historisk  korrekt  juleudsmykning  igi8

Finansieret  af  Gammel  Estrup

139.261

33-5'9

-38.284

t34-496


