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Den uafhængige revisors erklæring

Til Moesgaard Museum og Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har revideret ”Indsamlingsregnskab, Arkæologiske undersøgelser af de formodede vikingetidige spor
af skibsværftsaktiviteter ved Snekkeeng ved Eskelund i Aarhus" for perioden 1. oktober 2020 - 31. de-
cember 2021, udvisende overskud på 87.402 kr. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslin-
jerne i Indsamlingsnævnets tilsagnsskrivelse ”Tilladelse til indsamling til organisation omfattet af § 4” af
21. september 2020, med j.nr.20-72-00545, ”Lov.nr.511 af 26. maj 2014 – om indsamling m.v. og
”Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 – om indsamling m.v.”.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige ud-
arbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i ”Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 – om indsamling m.v.”.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors an-
svar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accoun-
tants' 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i di-
stribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til Indsamlings-
nævntes retningslinjer. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe museet til over-
holdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Indsamlingsnævntes retningslinjer. Som følge heraf
kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for museet og Indsamlingsnævnet og bør ikke udle-
veres til eller anvendes af andre parter end museet og Indsamlingsnævnet.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et ind-
samlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

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 konklu-
sion. 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, de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. ”Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020 – om indsamling m.v.”, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
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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 beslutnin-
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. ”Bekendtgø-
relse nr. 160 af 26. februar 2020 – om indsamling m.v.”, 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 sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, 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 museets 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.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 20. juni 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Lis Andersen
statsaut. revisor
mne10892
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BERETNING OM INDSAMLINGER

Moesgaard Museum er et statsanerkendt museum, og museet er godkendt efter ligningsloven  
som almennyttig og almenvelgørende.

Der er foretaget en indsamling løbende i hele 2021.

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med Moesgaard Museums indsamlingstilladelse  
af 21. september 2020 dækkende indsamlingsperioden 1. oktober 2020 til 30. september 2023,  
sagsnr. 20-72-00545.

Indsamlede midler modtages på eller overføres til en separat bankkonto oprettet til 
indsamlingsformål. 

Indsamlingens formål er at opnå godkendelse til Ligningslovens § 8A. Indsamlingsbeløbet skal 
 anvendes til at sikre kulturarv via forskning, udstillinger og aktiviteter. I 2021 er det indsamlede  
beløb anvendt til Arkæologiske undersøgelser af de formodede vikingetidige spor af skibsværfts-
aktiviteter ved Snekkeeng ved Eskelund i Aarhus. Indsamlingen dækker kun delvist udgifterne til 
 undersøgelsen, mens den resterende del af udgifterne er dækket af Moesgaard Museum. 

Indsamlingen er landsdækkende og sket via museets hjemmeside og udsendelse af museets 
nyhedsbreve.
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Note 2021

Indsamlet 87.816 kr.

Indsamlet i alt 87.816 kr.

Omkostninger i forbindelse med indsamling 1 414 kr. 

Overskud 87.402 kr.

Overskudsgrad i procent 99,5 %

Midlerne er anvendt til det af indsamlingsnævnet godkendte formål 87.402 kr.

Note 1

Omkostninger i forbindelse med indsamling 2021

Gebyr og renter til Nordea, Nets og Mobilepay 414 kr.

RESULTATOPGØRELSE 1.  JANUAR-31. DECEMBER
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der anvendes 
ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2021 for Moesgaard Museum.

I den aflagte årsrapport for 2021 indgår de indsamlede midler modtaget i 2021. De indsamlede 
midler er anvendt i 2021 med 87.402 kr., og det anvendte beløb indgår i årsrapporten for 2021.

De anvendte midler specificeres således:

Arkæologiske undersøgelser af de formodede vikingetidige spor 
af skibsværftsaktiviteter ved Snekkeeng ved Eskelund i Aarhus.  87.402 kr.


	Indsamlingsregnskab 21 06-2022 - forside
	Indsamlingsregnskab 21 06-2022

