
Regnskab for ‘Christmas Charity 2021’

Virksomhedens navn: Family ApS / CVR-nr: 36977906
Indsamlingens navn: ‘Christmas Charity 2021’
Sagsnummer: 21-700-04186
Sagsbehandler:
Indsamlingsperiode: 27/11/2021-05/12/2021

Indsamlingens formål:

‘Christmas Charity 2021’ havde til formål at indsamle penge til fordel for Alder Hey Childrens
Hospital i Liverpool

Indsamlingsnævnet modtog Family ApS’ ansøgning om indsamlingstilladelse d. 16.
november 2021. Family ApS modtog herefter indsamlingstilladelsen fra Indsamlingsnævnet
d. 17. november 2021.

Indsamlingen fandt sted fra d. 27. november 2021 til og med 5. december 2021

Indsamlingens resultat:

52.215,22 kroner

Family Aps dækkede selv de administrative udgifter ifm. indsamlingen af egen lomme.

Overførsel af indsamlingens resultat til modtager:

Indsamlingens fulde beløb blev overført til Alder Hey Children’s Hospital d. 24. januar 2022.

Erklæring
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at
indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Underskrevet d. 27/4/2022

Clark James Daniel Sichlau
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Den uafhængige revisors erklæring for indsamlingsregnskab vedrøren-
de Christmas Charity 2021 for Family ApS 

Til Indsamlingsnævnet  

Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for Family ApS, der har samlet ind til fordel for Alder 
Hey Childrens Hospital i Liverpool v. st. Andrews Community Network, der hjælper socialt, udsatte i Liver-
pool, Storbritannien, for perioden 27. november 2021 til 5. december 2021. Indsamlingsregnskabet udviser 
et indsamlet beløb på 52.215 kr.  
 
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overens-
stemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.  
 
 
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 revi-
sionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet. Vi er uafhængige af 
indsamler i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale 
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s 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 i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution 
og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regn-
skabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan indsamlingsregn-
skabet være uegnet til andet formål.  
 
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Family ApS og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til 
eller anvendes af andre parter end Family ApS og Indsamlingsnævnet.  
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med regnskabsbe-
stemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, 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 væsentlig 
fejlinformation, 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 garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
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Danmark, samt tilsynsførers regnskabskrav, 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 indsamlingsregnskabet. 
 
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 indsamlingsregnskabet, 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 konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af indsamlingsregnskabet for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af indsamlers 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 overensstem-
melse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
 

Odense, den 27. april 2022 

Baker Tilly Denmark 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 35 25 76 91 
 
 
Henrik Meng Funch 
Statsautoriseret revisor 
MNR-nr. mne44119 
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Meng Funch
Revisor
Serienummer: CVR:35257691-RID:61658750
IP: 91.221.xxx.xxx
2022-04-28 12:38:14 UTC
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