Indsamlingsregnskab år 2020
For CONCITO - § 3 indsamlingstilladelse med J.nr. 20-701-00218.

Regnskab
Samlede indt ægt er
Samlede udgift er
Overskud

120.386 kr.
3.500 kr.
116.886 kr.

Overskuddet er anvendt t il at fremme effekt ive klimaløsningen via CONCITO’s daglige virke.

Der har ikke været væsent lige begivenheder eller akt ivit et er i forbindelse med året s indsamling. Der er har
været en enkel donat ion, som har været væsent ligt større end gennemsnit tet .
Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 t il den 31. december 2020.
Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmesiden (ww w .concito.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modt ages via mobile bet alingsløsninger (Nr.605340) og kont ooverførsel (Reg. 8401
Konto 1742628)
Indsamlingens formål

M idlerne skal anvendes t il fordel for at fremme effekt ive klimaløsninger.
Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Som den ansvarlige for indsamlingen og regnskabet erklærer undertegnede hermed:
At indsamlingen er foret aget i overensst emmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendt gørelsen.

København, den 25. august 2021

_______________________________
Christ ian Pet er Villefrance Ibsen
Direkt ør, CONCITO
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Beretning

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Foreningen Tænketanken CONCITO og Civilstyrelsen

Revisorerklæring vedrørende indsamlingsregnskab for år 2020
Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Foreningen Tænket anken Concito for indsamling
for perioden fra 1. januar – 31. december 2020.
Indsamlingen andrager
Indsamlings indt ægt er………………… kr. 120.386
Indsamlings omkost ninger………….. kr.

3.500

Øvrige oplysninger i indsamlingsregnskabet er ikke omfat tet af vores revision.
Indsamlingsregnskabet udarbejdes eft er ret ningslinjerne i bekendt gørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Det er vores opfatt else, at indsamlingsregnskabet i alle væsent lige henseender er rigt igt , dvs.
udarbejdet i overensst emmelse med lovpligt ige ret ningslinjer.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendt gørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ” Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet” . Vi er uafhængige af t ilskudsmodt ager i
overensstemmelse med internat ionale et iske regler for revisorer (IESBA’s et iske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligt elser i henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis
er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold ved projektregnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold t il indsamlingsloven og bekendt gørelsens ret ningslinjer. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med
henblik på at hjælpe indsamlingsmodt ager t il overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i ret ningslinjerne. Som følge heraf kan projekt regnskabet være uegnet t il andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet t il brug for Foreningen Tænketanken CONCITO og Civilst yrelsen bør ikke udleveres t il eller anvendes af andre part er end Foreningen Tænket anken CONCITO og Civilst yrelsen.
Foreningen Tænket anken Concito har t il hensigt at anvende indsamlingsbeløbet t il fordel for at
fremme effekt ive klimaløsninger.
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Net t ooverskud…………………………….kr. 116.886

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsent lige henseender er rigt igt , dvs. udarbejdet i overensst emmelse med lovpligt ige ret ningslinjer. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den int erne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsent lig fejlinformat ion, 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 fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i overensst emmelse med internat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinforbet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkeltvis eller samlet
har indflydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af
indsamlingsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendt gørelse nr. 160 af 26. februar 2020, foret ager vi faglige vurderinger og opret holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

•

Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i indsamlingsregnskabet ,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reakt ion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsent lig fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatt e sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt telse af int ern kont rol.

•

Opnår vi forst åelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen af indsamlingsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en konklusion om effekt ivit et en af t ilskudsmodt agers int erne kont rol.

•

Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.
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mat ion, når sådan findes. Fejlinformat ioner kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.

Overtrædelse af indsendelsesfrist for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ikke overholdt frist en for indsendelse af indsamlingsregnskabet for år 2020, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar

Frederiksberg, 9. sept ember 2021

CVR-nr. 77926410
_____________________________________
Peter Nielsen
St at sautoriseret revisor
M NE-nr. mne35465
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This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.
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