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Overskudserklæringoverindsamlingen Broafgift? Nej taki
(Kuntil brugfor erklæringer,hvor der blev indsamlet 50.000 kr. eller derunderjf. 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

Overført overskud fra tidligere periode

nr.

001

Overført overskud fra tidligere periode

Hvad er indsamlingensoverskud anvendt til?

400.3

Beløb

6. 782. 00krBeløb

Revisor, udarbejdelse af indsamlingsregnskab og erklæring

5. 125, 00kr.

Facebook og avisannoncer

1. 563, 43kr.

Hjemmeside

1. 135, 00kr.

400.4

kr.

400.5
kr.
400.6

kr.
400.7
kr,

400.8

kr.

400.9

kr.
400

Anvendt i alt siden indsendelse af regnskab/ seneste overskudserklæring

401

Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt

7. 823, 43kr.
-1. 041, 43kr.
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Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt, jf. ovenfor, og undertegnede eftersender
inden et år fra i dag en erklæringom anvendelsen af det resterende indsamlingsoverskud til Indsamlingsnævnetjf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1.
Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærerved underskrift, at midlerne er anvendt som
angivet ovenfor og i overensstemmelse med indsamlingens formål som godkendt af Indsamlingsnævnet.

OBS; Ved indsamlinger afholdt af fysiske personer, komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer. 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
Dato: 16. juli 2021
Navn:Stefan

U der

ift

1 Bekendtgørelsenr. 160af26. februar2020om indsamlingm.v.

Underskri
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Vejledning til Overskudserklæring
Felt nr.
001

Vejledning
Resterende overskud fra indsamlingen overførtfra tidligere periode, jf. det indsendte regnskab (Felt nr. 301) eller eventuelt seneste overskudserklæring (Felt nr. 401).

400

Anvendelsen af indsamlingens overskud skal værespecificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 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
særskiltspecifikationvedlæggessom bilag.
401

Hvis indsamlingens resterende overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for
overskudserklæringensaflæggelse.
Beregnes som Felt nr. 001 Indsamlingens resterende overskud fratrukket Felt nr. 300

Anvendt i alt siden aflæggelseaf regnskab/senesteoverskudserklæring.
Inden ét årfra overskudserklæringensaflæggelseskal de ansvarlige indsendeen erklæring
om anvendelsen afdet resterende indsamlingsresultattil Indsamlingsnævnet,jf. § 8, stk. 4, i
indsamlingsbekendtgørelsen.

Såfremtder er yderligere spørgsmåltil 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 anførelse af det relevante sagsnr. i emnefeltet.

LPOG

Statsautoriserede

Revisorer

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

Påtegninger
Den uafhængigerevisors påtegning på overskudserklæring over

indsamlingen "Broafgift? Nej Tak !
Til bestyrelsen i indsamlingenBroafgift? Nej Tak!
Konklusion
Vi har revideret overskudserklærmgen over indsamlingen Broafgift? Nej Tak!

Overshidserklæringener udarbejdet afbestyrelsen og de ansvarligefor indsamlingenpå
gmndlagafbekendtgørelsenr. 820 af27.juni 2014 om offentlige indsamlmger.
Det er vores opfattelse, at overskudserklæringengiver et retvisendebillede afindsamlingens
anvendelseafindsamlingensrestoverskud i overensstemmelse medbekendtgørelsenr. 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 yderligerekrav, derer gældendei Danmark.Vores ansvarifølgedisse standarderog
krav er nærmerebesta-eveti revisionspåtegningensafsnit "Revisors ansvarfor revisionen af
overskudsindsamlingen".Vi er uafhængigeafstøttekomiteeni overensstemmelse med
internationale etiske regler for revision(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er

gældendei Damnark, ligesomvi har opfyldt vores øvrigeetiske forpligtigelser i henholdtil
disseregler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåederevisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som gnmdlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for overskudserklæringen
Bestyrelsen og de ansvarlig for indsamlingenharansvaret for udarbejdelsenaf
overskudserklæringeni overensstemmelse med de gældendebekendtgørelser.Bestyrelsen
og de ansvarlige for indsamlingen har endvidere ansvaret for den interne konta-ol, som de
anser for nødvendigfor at kunneudarbejdeen overskudserklæmingudenvæsentlig
fejlmformation, uanset om disse skyldes besvigelsereller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af overskudserklæringen
Voresmål er at opnåhøjgradafsikkerhedfor, om overskudserlæringensomhelheder uden
væsentligefejlinfonnation, uanset om denne skyldesbesvigelsereller fejl, og at angiveen
revisionpåtegningmed enkonklusion. Højgradafsikkerheder et højtniveau afsikkerhed,
men er ikke en garanti for, at enrevision, derudføresi overensstemmelse med
internationale standarder om revision, og de yderligere krav, der er gældendei Danmark,

altid vil afdækkevæsentligefejlinformationer, nårsådannefindes. Fejlinformationerkan
opståsom følgeafbesvigelsereller fejl og kanbetragtes somvæsentlige,hvis det med
rinelighedkan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelsepåde økonomiske
beslutninger, som regnsskabsbmgemetræfferpågrundlagafoverskudserklæringen.
Som led i en revision, der udføres i overenssteiiimelse med mtemationale standarder om

revision, og de yderligere krav, derer gældendei Danmark, foretagervi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover
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Broafgift? Nej tak!
Overskudserklceringj.nr. 18-920-02791

Påtegninger
Den uafhængigerevisors påtegning på overskudserklæringover
indsamlingen "Broafgift? Nej Tak !
- Identificererog vurderer vi risikoenfor væsentligfejlinformation i overskudserklæringen,
uansetom denne skyldesbesvigelsereller fejl, udformer og udførerrevisionshandlingersom
reaktionpådisserisici samt opnårrevisionsbevis, der er tilstrækkeligtog egnet til at danne
grundlagfor vores konklusion. Risikoenfor ikke at opdagevæsentligfejlinfonnation
forårsagetafbesvigelserer højereendvedvæsentligfejlmfonnation forårsagetaffejl, idet
besvigelserkan omfatte sammensvægelser,dokumentfalsk, bevidsteudeladelser,
vildledning eller tilsidesættelseafintern kontrol.
- Opnårvi forståelseafdeninterne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger,der er passendeefter omstændighederne,men ikke for at
kunneudtrykke enkonMusionom effektiviteten afindsamlingensinterne kontrol.
- Tagervi stilling til, om denregnskabspraksis, som er anvendt afbestyrelsen og de
ansvarligefor overskudserklæringen,er passende, samt om de regnskabsmæssigeskønog
tilknyttede oplysninger, sombestyrelsen og de ansvarlige for indsamlingenharudarbejdet,
er rimelige.

-Konkluderervi, om bestyrelsens og de ansvarlige for indsamlingensudarbejdelse af
overskudseerklærmgenpågrundlag afregnskabsprincipperom fortsat drift er passende,
samt om derpågrundlagafdet opnåederevisionsbevis er væsentligusikkerhed forbundet
medbegivenhedereller forhold, derkan skabebetydeligtvivl om indsamlingensevne til at
fortsættedriften. Hvis vi konkluderer, at der er envæsentligusikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegninggøreopmærksompåoplysningerherom i overskudserklærigeneller, hvis
sådanneoplysnmger ikke er tilstrækkelige,modificerevores konklusion. Vores
konklusionerer baseretpådet revisionsbevis, derer opnåetfrem til datoen for vores
revisionspåtegning.Fremtidigebegivenhedereller forholdkan dogmedføre,at
indsamlingenikke længerekan fortsættedriften.
- Tagervi stilling til den samledepræsentation,stmktur og indholdaf
overskudserklæringen,hemndernoteoplysninger, samt om overskudserklærmgenafspejler
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 omfangog dentidsmæssigeplacering afrevisionen samt betydelige
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.

Frederikssund, den29. august2021

LPOGApS
Statsautoriserede Revisorer
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Morf^i Gøttsche
statsautoriseret revisor

Mne-nr. : mne28605

