
BLÅ KORS 41 DANMARK
Indsamlingsregnskab  2020

Indsamlingsregnskab  2020  for  Blå  Kors  Danmark

Indsamlingen  roregår  via hjemmeside,  direct  mail,  sociale  medier,  annoncer  i web-  og
printmedier,  indstik  i blade,  indsamlingsbøtter  i organisationens  genbrugsbutikker  og øvrige
adresser.

Indtægter

Indsamlet,  indsat  på konto  7138-1012781 2.312.461

Udgifter

Porto 109.073

PR og markedsfØring  herunder  trykning 118.621

IT og datakommunikation 114.600

Kontingent  indsamlingsnævnet 10.200 352.494

Overskud 1.959.967

De indsamlede  midler  er anvendt  til fordel  for  alle  de formål,  som  er omfattet  af Blå Kors
Danmarks  vedtægter,  herunder  forebyggelse  ar misbrug  af alkohol  og andre  rusmidler,  og
hjælp  til personer,  som  er kommet  i nød på grund  af alkohol  og andre  rusmidler.

Ledelseserklæring

Som  ansvarlig  for  indsamlingen  skal  jeg  hermed  erklære,  at indsamlingen  er foretaget  i
overensstemmelse  med reglerne  i indsamlingsloven  og indsamIingsbekendtgøreIsen.
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Den  uafhængige  revisors  erklæring  på indsamlingsregnskab  tiØ fordel
for  drift  af  foreningen  Blå  Kors  Danmark.

Til  Blå  Kors  Danmark

Konklusion

Vi  har revideret  det medfølgende  indsamlingsregnskab  for perioden  01.01.2020  -  31.12.2020,  der

udviser  indsamlede  midler  på 2.312.461  kr. og afl'ioldte  udgifter  på 352.494  kr.

Det  er vores  opfattelse,  at indsamlingsregnskabet  for  perioden  01.01.2020  -  31.12.2020  i alle væsent-

lige  henseender  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  regnskabsbestemme1serne  i bekendtgørelse  nr.

160 af  26. februar  2020  om offentlige  indsamlinger

Grundlag  for  konklusion

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

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

skrevetirevisorerklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af  projektregnskabet".  Vi  er uaf-

hængige  af foreningen  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  revisions-

bevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som  grundlag  for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  i regnskabet  - anvendt  regnskabspraksis  samt  begrænsning  i distributi-

on og anvendelse

Vi  henleder  opmærksomheden  på, at indsamlingsregnskabet  har som særligt  formål  at overholde  regn-

skabsbestemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 160 af  26. februar  2020  om offentlige  indsamlinger.  Som

følge  heraf  kan indsamlingsregnskabet  være  uegnet  til  andet  formål.

Vores  erklæring  er alene  udarbejdet  til  brug  for  Blå  Kors  Danmark  og Indsamlingsnævnet  og bør ikke

udleveres  til  eller  anvendes  af  andre  parter  end Blå  Kors  Danmark  og Indsamlingsnævnet.

Vores  konklusion  er ikke  modificeret  som følge  af  disse forhold.

Medlem  af Deloitte  Touche  Tohmatsu  Limited



Deloitte 2

Ledelsens  ansvar  for  indsamlingsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for  udarbejdelsen  af et indsamlingsregnskab  i overensstemmelse  med regn-

skabsbestemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 160 af  26. februar  2020  om offentlige  indsamlinger.  Ledel-

sen har endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,  som ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at kunne  ud-

arbejde  et indsamlingsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  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  væsent-

lig fejlinformation,  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 yderlige-

re krav,  der er gældende  iDanmark,  altid  vil  afdække  væsentlig  fejlinformation,  når sådan findes.  Fejl-

information  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 iridflydelse  på de økonomiske  beslut-

ninger,  som regnskabsbrugerne  træffer  på grundlag  af  indsam1ingsregnskabet.

Som  ledien  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  professio-

nel skepsis  under  revisionen.  Herudover:

Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i indsamlingsregnskabet,  uan-

set om denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som reakti-

on 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  besvi-

gelser  er højere  end ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  fejl,  idet  besvigelser  kan  omfatte

sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilsidesættelse  af  in-

tern  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  foreningens  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,

samt om indsamlingsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og begivenheder  i

overensstemmelse  med  regnskabsbestemmelserneibekendtgørelse  nr, 160 af  26. februar  2020

om offentlige  indsamlinger.
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Vi  kommunikerer  med  ledelsen  om bl.a. det planlagte  omfang  og den tidsmæssige  placering  af  revisi-

onen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle  betydelige  mangler  i intern

kontrol,  som vi identificerer  under  revisionen.

Aarhus,  den 27.08.2021
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