








Den uafhamgige revisers revisionspategning 

Til bestyrelsen i Caritas Danmark 

Konklusion 

Vi har revideret arsregnskabet for Caritas Danmark for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2021, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance, egenkapitalopg0relse, pengestr0msopg0relse og 

noter. 

Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der 

folger af organisationens scerlige forhold. 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestr0mme for 

regnskabsaret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse A med de tilpasninger, der f0lger af organisationens scerlige forhold. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udf0rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gceldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er ncermere beskrevet i 

revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Vi er 

uafhcengige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' 

internationale retningslinjer for revisorers etiske adfcerd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er 

gceldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 0vrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA 

Code. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrcekkeligt og egnet som grundlag for vores 

Ledelsens ansvar for arsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der folger af organisationens 

scerlige forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n0dvendig for at 

udarbejde et arsregnskab uden vcesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere organisationens evne til at fortscette 

driften, at oplyse om forhold vedr0rende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde arsregnskabet pa 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mind re ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at g0re dette. 

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet 

Vares mal er at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vcesentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. H0j grad af 

sikkerhed er et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf0res i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gceldende i Danmark, 

altid vii afdcekke vcesentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformation kan opsta som f01ge af besvigelser 

eller fejl og kan betragtes som vcesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 

indflydelse pa de 0konomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne trceffer pa grundlag af arsregnskabet. 
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Den uafhamgige revisors revisionspategning - fortsat 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krcevede oplysninger i henhold til 

arsregnskabsloven. 

Baseret pa det udf(.;jrte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

arsregnskabet. Vi har ikke fundet vcesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

K0benhavn,den 21. april 2022

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Susanne Arnfred M0ller 

Stats auto rise ret reviso r 

Mne 24625 
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