
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - Mileparken 22B, 3. sal, 2740 Skovlunde

Telefon 49 21 06 07 - www.aaenco.dk

VeteranSupport.dk
Hjemstedsadresse: Klostermosevej 106A 11K, 3000 Helsingør

CVR-nr.: 39 64 64 04

Indsamlingsregnskab for perioden
1. oktober 2020 – 30. september 2021



VeteranSupport.dk

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger 1

Ledelsens erklæring 2

Den uafhængige revisors erklæring 3

Regnskabspraksis 5

Indsamlingsregnskab 6



VeteranSupport.dk

1

Foreningsoplysninger

Foreningen VeteranSupport.dk
Klostermosevej 106A
3000 Helsingør

Hjemstedskommune: Helsingør

Ansvarlige for indsamlingen Lars Kongsted, formand

Revisor Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3
3000 Helsingør

Indsamlingsperiode 1. oktober – 30. september 2021
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Ledelsens erklæring

De ansvarlige for Indsamlingsregnskabet har dags dato aflagt Indsamlingsregnskabet for perioden 1. oktober
2020 – 31. september 2021 for VeteranSupport.dk

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Vi
anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at Indsamlingsregnskabet giver et retvisende
billede af de indsamlede midler og disses anvendelse.

Vi skal hermed bekræfte indsamlingsregnskabets fuldstændighed, herunder at der ikke er
eventualforpligtelser, som ikke fremgår af Indsamlingsregnskabet, samt at de foretagne donationer er sket
efter indsamlingens formål.

Vi bekræfter ligeledes at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Helsingør, den 22. juni 2022

Lars Kongsted
Bestyrelsesformand
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Den uafhængige revisors erklæring

Til de indsamlingsansvarlige i VeteranSupport.dk:

Konklusion

Vi har revideret vedlagte indsamlingsregnskab til foreningens velgørende formål for perioden 1. oktober 2020
– 30. september 2021. Indsamlingsregnskabet indeholder resultatopgørelse, herunder anvendt
regnskabspraksis.

Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med
kravene 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet”. Vi er uafhængige af
tilskudsmodtager 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 i indsamlingsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 5 i indsamlingsregnskabet, hvor
anvendt regnskabspraksis beskrives. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med det formål at dokumentere
indtægter og omkostninger vedrørende indsamlingen. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være
uegnet til andet formål.

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for VeteranSupport.dk og Indsamlingsnævnet, og bør ikke
udleveres til andre parter.

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 væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors erklæring

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
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 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
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 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 projektregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

Overtrædelse af bekendtgørelsens regler om adskillelse af indsamlede midler

Foreningen har i strid med bekendtgørelsens § 6, stk. 2., ikke adskilt foreningens indsamlede midler fra
foreningens øvrige midler.

Helsingør, den 22. juni 2022
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Niels Borum Madsen
statsautoriseret revisor
mne32274
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Regnskabspraksis

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne for regnskabsaflæggelse for
offentlige indsamlinger.

Indsamlingsregnskabet er et kasseregnskab med de konkrete indsamlede indtægter og udgifter.



2020/2021

1 Indsamlingsregnskab

Indtægter

Donationer, indsamlet i perioden 01.10.2020 - 31.12.2020 66.903
Donationer, indsamlet i perioden 01.01.2021 - 30.09.2021 88.858
Merchandise, indsamlet i perioden 01.10.2020 - 31.12.2020 0
Merchandise, indsamlet i perioden 01.01.2021 - 30.09.2021 8.550
Tilskud og legater i perioden 01.10.2020 - 31.12.2020 0
Tilskud og legater i perioden 01.01.2021 - 30.09.2021 35.000

Indtægter i alt 199.311

Omkostninger

Varekøb, herunder medaljer mv. 168.926
Udgifter til julehjælp 5.187
Revisor, omkostningsandel for indsamlingsregnskab 15.000
Porto / Fragt 7.207
Finansielle omkostninger 2.991

Omkostninger i alt 199.311

Indsamlede, ej anvendte midler 0

Indsamlingsregnskab for perioden 2020/2021
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