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Hjælp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsrapporten  for Hjælp  til  Caminas  kræftbehandling  i udlandet  for

regnskabsåret  07.09.20  - 06.09.21  i overensstemmelse  med  bekendtgørelse  af Lov  nr. 511 af

26/05/2014  (Indsamlingsloven)  og bekendtgørelse  nr. 105  af 04/02/2020  samt  bekendtgørelse

nr. 160  af 26/02/2020.

Indsamlingen  er den  30. august  2020 anmeldt  til  Indsamlingsnævnet,  som  efterfølgende  er

blevet  godkendt.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  indsamlingsreg1erne.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af indsamlingens  aktiver,

passiver,  finansielle  stining  og resultat.

Ingen  af indsamlingens  aktiver  er pantsat  ener  behæftet  med  ejendomsforbehold  ud  over  dei

årsregnskabet  anførte,  og der påhviler  ikke  indsamlingen  eventualforpligtelser,  som ikke

fremgår  af årsregnskabet.

Indsamlingsregnskabet  indstines  til  godkendelse.

NykøbingM,  den  L:l/å  -2 2

Indsamlings  komit6

,'Y3ÅlKzhM(  &v,a Å1gH;iÅks;61
Mads  Bislev  Kokkedal
Indsamlingsansvarlig

Fie  Bislev  Kokkedal (Camilla  Kokkedal)
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Hjaelp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  indsamlings  komitåen  for  Hjælp  til  Camillas  kraeftbehandling  i udlandet

Erklæring  på  Indsamlingsregnskabet

Konklusion

Vi har  revideret  indsam1ingsregnskabet  for Hjælp  ti] Camillas  kræfi.behandling  i udlandet  for

regnskabsåret  06.09.20  - 07.09.21,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance  samt  relevante

noter.  Indsamlingsregnskabet  udarbejdes  efter  lovbekendtgørelse  om  indsamlings

bekendtgørelsen  nr. 105  af 04/02/2020  samt  nr. 160  af 26/02/2020.

Det  er vores  opfattelse,  at indsamIlingsregnskabet  i alle  væsentlige  henseender  er rigligt,  det

vil  sige  udarbejdet  i overensstemmelse  med  ovenstående.

Grundlag  for  konklusion

Vi har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision

og  de  yderligere  krav,  der  er  gældende  i  Danmark  samt  af  bestemmelserne  i

lovbekendtgørelse  om indsamling,  bekendtgørelsen  nr. 105  af 04/02/2020  samt  nr.  160 af

26/02/2020.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er nærmere  beskrevet  i erklæringens

afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af Indsamlingen  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  vedrørende  revisionen

Vi  henleder  oprnærksomheden  på,  at indsarn1ingsregnskabet  er  udarbejdet  i  henhold  til

retningslinjerne.  Indsamlingsregnskabet  er udarbejdet  med  henblik  på at hjælpe  de indsarnlings

komi'U:en  til  overholdelse  af de regnskabsmæssige  bestemmelser  i retningslinjerne.  Som  følge

heraf  kan  indsamlingsregnskabet  være  uegnet  til  andet  formål.

Vores  erklæring  er  udelukkende  udarbejdet  til  brug  for  indsamlingskomitåen  og

indsamlingsnævnet  og  bør  ikke  udleveres  til  eller  anvendt  af andre  parter.
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Hjaelp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

De indsamlingsansvarlige  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et indsamlingsregnskab,  der

giver  et  retvisende  binede  i  overensstemmelse  med  retningslinjerne.  De

indsamlingsansvarlige  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne  kontrol,  som  de

indsam1ingsansvarlige  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et indsamlingsregnskab  uden

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af indsamlingsregnskabet  er de indsamlingsansvarlige  ansvarlig  for at

vurdere  evnen  til  at fortsætte  drifl;en,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette

er relevant,  samt  at udarbejde  indsamIlingsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet

om  fortsat  drift,  medmindre  ledelsen  enten  har  til  hensigt  at  likvidere  Indsamlingen,  indstille

driften  ener  ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at gøre  dette.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om indsamIlingsregnskabet  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,  samt

bekendtgørelsen  nr. 105  af 04/02/2020  samt  nr. 160  af 26/02/2020,  altid  vil  afdække  væsentlig

fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af besvigelser  ener  fejl

og  kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  ener

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,  samt  indsarnlings

bekendtgørelsen  nr.  160 af 26/02/2020,  foretager  vi faglige  vurderinger  og opretholder

professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i indsarnlingsregnskabet,

uanset  om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger

som  reaktion  på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er ti]shækkeligt  og egnet  til  at

danne  grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at  opdage  væsentng

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
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Hjaelp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  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 institutionens  interne  kontrol.

*  Tager  vi stilling  til, om den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om  de  regnskabsmæssige  skøn  og  tilknyt.tede  oplysninger,  som  de

indsamlingsansvarlige  har  udarbejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  de indsamlingsansvarliges  udarbejdelse  af indsamlingsregnskabet  på

grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag

af det  opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller

forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om  Indsamlingens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis

vi konkluderer,  at der er  en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi i vores  erklæring  gøre

opmærksom  på  oplysninger  herom  i  indsamlingsregnskabet  eller,  hvis  sådanne

oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er

baseret  på det revisionsbevis,  der  er  opnået  frem  til datoen  for  vores  erklæring.

Fremtidige  begivenheder  ener forhold  kan  dog  medføre,  at Indsamlingen  ikke  længere

kan  fortsætte  driften

Vi kommunikerer  med  den  øverste  indsarnlingsansvarlig  om blandt  andet  det  planlagi.e

omfang  og den  tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige

observationer,  herunder  eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi identificerer

under  revisionen.

Skive,  den  ly-}g  - Il

Beierholm
Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-m.  32  89  54  68

en

Statsaut.  revisor

[3EIEnH0Lm
VI  SKAB  ER  B A LAN  CE 6



Hjælp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

Ledelsesberetning

Vaesentlig  aktivitet

Indsarnlingen  har  til  formål  at anvende  de indsamlede  midler  til  fordel  for Camina  Kokkedals

kræftbehandling  i udlandet.

Begivenheder  efter  balancedagen

Der  er efter  balancedagen  indtruffet  forhold,  der  har  væsentlig  indflydelse  på indsarnlingens

opfyldelse  af formål.  Camina  Kokkedal  er afgået  ved  døden,  og dermed  stopper  indsamlingen

med  formål  for  hjælp  til hendes  kræfi;behandling  i  udlandet.  I den  forbindelse  er

indsamlingskontoen  ophørt  d. 26. juli  2022, hvorefl;er  det  resterende  indsamlingsbeløb  jf.

indsamlingsformålet  er overdraget  til  CamilIlas  børn  Fie,  Sine  og Jonas  Bislev  Kokkedal.

[3EIEnH0Lm
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Hjaelp  til  Camillas  kraeftbehandling  i udlandet

Note

I Indkomst

2 Udgifler  ifrn.  behandling

3 Administrationsomkostninger

Omkostninger  i alt

Resultat  før  finansielle  poster

4 Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Årets  resultat  fordeles  således:

Egenkapital

I alt

[3EIEnHOLm
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Resultatopgørelse

2020/21

DKK

320.417

- 96.234

- 2.500

- 98.734

221.683

-1.262

-1.262

220.421

220.421

220.421

g



Hjælp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

AKTIVER

Note

5 Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapitali  alt

6 Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

GEl[r?HOLm
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Balance

06.09.21

DKK

222.921

222.921

222.921

220.421

220.421

2.500

2.500

2.500

222.921



Hjælp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

1.  Indkomst

Indkomne  bidrag  og  øvrig  indsamlinger

I alt

2.  Udgifter  ifm.  behandling

Rejse  omkostninger

Hotel

Behandlinger,  Tyskland

I alt

3.  Administrationsomkostninger

Revisorhonorar

I alt

4.  Finansielle  omkostninger

Renter,  pengeinstitutter

Gebyrer  m.v.

I alt
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Noter

2020/21

DKK

320.417

320.417

5.196

1.451

89.587

96.234

2.500

2.500

1.062

200

1.262

Il



Hjælp  til  Camillas  kræftbehandling  i udlandet

5.  Likvide  beholdninger

Frøslev-Monerup  Sparekasse,  nr.  9133  1046283

I alt

6.  Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Afsat  revisor

I alt
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Noter

06.09.21

DKK

222.921

222.921

2.500

2.500
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