
Side l af 3

Overskudserklæring over indsamlingen Broafgift? Nej taki
(Kun til brug for erklæringer, hvor der blev indsamlet 50.000 kr. eller derunder jf. regnskabet.)

O l snin erom indsamlin en

Indsamlingsnævnetsj.nr. : 18-920-02791

Indsamlers navn(e): Broafgift? Nej tak!

indsamiingsperiode:20. oktober 2018 til oktober 2019

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 5365-0244608

Anvendelse af indsamlin ens overskud

Felt

nr.

001 Overført overskud fra tidligere periode

Overført overskud fra tidligere periode Beløb

6. 782. 00kr-

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?

Revisor, udarbejdelse af indsamlingsregnskab og erklæring

Facebook og avisannoncer
400.3

Hjemmeside
400.4

400.5

400.6

400.7

400.8

400.9

400 Anvendt i alt siden indsendelse af regnskab/ seneste overskudserklæring

401 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt

Beløb

5. 125, 00kr.

1. 563, 43kr.

1. 135, 00kr.

kr.

kr.

kr.

kr,

kr.

kr.

7. 823, 43kr.

-1. 041, 43kr.



Side 2 af 3

Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt, jf. ovenfor, og undertegnede eftersender

inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af det resterende indsamlingsoverskud til Ind-

samlingsnævnetjf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at midlerne er anvendt som

angivet ovenfor og i overensstemmelse med indsamlingens formål som godkendt af Indsamlingsnæv-
net.

OBS; Ved indsamlinger afholdt af fysiske personer, komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemed-

lemmer. Ved indsamlinger afholdt af juridiske personer skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede.

Dato: 16. juli 2021
Navn: Susanne Bartholin^ Dato: 16. juli 2021

Navn: Kenneth Jensen

Underskrift Underskri

Dato: 16. juli 2021

Navn: Stefan

U der ift

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
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Vejledning til Overskudserklæring

Felt nr. Vejledning

001 Resterende overskud fra indsamlingen overført fra tidligere periode, jf. det indsendte regn-

skab (Felt nr. 301) eller eventuelt seneste overskudserklæring (Felt nr. 401).

400 Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørel-

sens § 8, stk. l, nr. 2. Der skal redegøres for anvendelsen af de indsamlede midler, indtil samt-

lige midler er anvendt, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Specificer, hvad der er anvendt af indsamlingens resterende overskud siden indsendelse af

indsamlingsregnskabet/senesteoverskudserklæring.

Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formål, end der kan specificeres i skemaet, kan

særskilt specifikation vedlægges som bilag.

401 Hvis indsamlingens resterende overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for

overskudserklæringens aflæggelse.

Beregnes som Felt nr. 001 Indsamlingens resterende overskud fratrukket Felt nr. 300

Anvendt i alt siden aflæggelse af regnskab/seneste overskudserklæring.

Inden ét år fra overskudserklæringens aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring

om anvendelsen af det resterende indsamlingsresultat til Indsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4, i

indsamlingsbekendtgørelsen.

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfyldelse af Overskudserklæringen, kan Civilstyrelsen kontaktes

på telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 10 og 13 eller kontrol civilst relsen. dk gerne med an-

førelse af det relevante sagsnr. i emnefeltet.





LPOG Statsautoriserede Revisorer

Broafgift? Nej tak!
Overskudserklceringj.nr. 18-920-02791

Påtegninger

Den uafhængige revisors påtegning på overskudserklæring over
indsamlingen "Broafgift? Nej Tak !

Til bestyrelsen i indsamlingen Broafgift? Nej Tak!

Konklusion

Vi har revideret overskudserklærmgen over indsamlingen Broafgift? Nej Tak!
Overshidserklæringen er udarbejdet af bestyrelsen og de ansvarlige for indsamlingen på
gmndlag af bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlmger.

Det er vores opfattelse, at overskudserklæringen giver et retvisende billede af indsamlingens
anvendelse af indsamlingens restoverskud i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820
af 27. juni 2014 om offtentlige mdsamlinger.

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 besta-evet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
overskudsindsamlingen". Vi er uafhængige af støttekomiteen i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revision(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Damnark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtigelser i henhold til
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som gnmdlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for overskudserklæringen

Bestyrelsen og de ansvarlig for indsamlingen har ansvaret for udarbejdelsen af
overskudserklæringen i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser. Bestyrelsen
og de ansvarlige for indsamlingen har endvidere ansvaret for den interne konta-ol, som de
anser for nødvendig for at kunne udarbejde en overskudserklæming uden væsentlig
fejlmformation, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af overskudserklæringen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om overskudserlæringen som helhed er uden
væsentlige fejlinfonnation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at angive en
revisionpåtegning 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 væsentlige fejlinformationer, når sådanne findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge afbesvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rinelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnsskabsbmgeme træffer på grundlag af overskudserklæringen.

Som led i en revision, der udføres i overenssteiiimelse med mtemationale standarder om
revision, og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover
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Broafgift? Nej tak!
Overskudserklceringj.nr. 18-920-02791

Påtegninger

Den uafhængige revisors påtegning på overskudserklæring over
indsamlingen "Broafgift? Nej Tak !
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i overskudserklæringen,
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 fejlinfonnation
forårsaget afbesvigelser er højere end ved væsentlig fejlmfonnation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensvægelser, 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 konMusion om effektiviteten af indsamlingens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen og de
ansvarlige for overskudserklæringen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og
tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen og de ansvarlige for indsamlingen har udarbejdet,
er rimelige.

-Konkluderer vi, om bestyrelsens og de ansvarlige for indsamlingens udarbejdelse af
overskudseerklærmgen på grundlag af regnskabsprincipper om fortsat drift er passende,
samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om indsamlingens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i overskudserklærigen eller, hvis
sådanne oplysnmger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
indsamlingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, stmktur og indhold af
overskudserklæringen, hemnder noteoplysninger, samt om overskudserklærmgen afspejler
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med de bestyrelsen og de ansvarlige for indsamlingen 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.

Frederikssund, den 29. august 2021
LPOGApS
Statsautoriserede Revisorer

CVR-nr. 33 16 72 88

Morf^i Gøttsche

statsautoriseret revisor

Mne-nr. : mne28605




