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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til lndsamUngsnœvnet

Konklusion
Vi har for "Mariager Højskoles Supportklub" revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021, journal nr. 20-700-02452. Regnskabet
udviser en samlet indtægt på 89.686 kr. og et resultat på O kr. Komiteen 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
1. juli 2020 - 30. juni 2021, jf. journal nr. 20-700-02452, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160
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 yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af opgørelse". Vi
er uafhængige af komiteen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de
yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revision
I forbindelse med revisionen af indsamlingsregnskabet kan det konstateres, at foreningen jf.
bekendtgørelse nr. 160 af 26. september 2020 ikke har oprettet en særskilt konto i et pengeinstitut til indsamlingsformål.
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. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Maraiger Højskoles Supportsklubs bestyrelse og indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Komiteens ansvar for opgørelsen
Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020. Komiteen harenvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen
anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
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Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig
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 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 regnskabsbrugerne 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 professionel 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 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 bestyrelsens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udarbejdet, er rimelige.
Vi kommunikerer med komiteen 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.

Herning, den 21. december 2021

Ledelsespåtegning
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklæring ved underskrift, at indsamlingen er
foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020.

Mariager, den 16. december 2021

Tina Wirtz
Formand

Peter Makovini
,/Kasserer

Mariager Højskoles Supportklub
Indsamlingsregnskab 01-07-2020 til 30-06-2021
Navn

Cafe-salg fratrukket omkostninger

79.858
12.258
10.197
12.628

lndk. Bidrag og øvr. lndsamlingsindt.

89.686

Uddelte elevstipendier

56.519

Uddelt elevstipendier

56.519

Gaver fra personer (LL §8a)
Gaver fra menigheder
Indsamlinger

Øvrige uddelinger

19.637

Andre uddelinger (MH, ME og Merge)

19.637

Anvendt i alt af indsamlingens oversk.

76.156

Edb-udgifter/ software
Porto og gebyrer
Andre administrative omkostninger
Administrationsudgifter
Resultat

3.687
8.113
1.729
13.530
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