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LEDELSESPÅTEGNING

Østjyder mod Kattegatforbindelsens bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab

far 2O2L/22.

lndsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26.

februar 2020.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens omfang og resultat,

herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af udgifter afholdt iforbindelse med indsamlingen samt at be-

skrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende og i overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra

lndsamlingsnævnet af 29. marts 2021.

lndsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. fe-

bruar 2O2O om indsamling m.v. jf. bekendtgørelsen § 8.

Odder, den 8. september 2022
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Finn Vesterlund
formand

Anna Dyrvig

menigt medlem

Ar^ ,^-

Bente Lyngesen

menigt medlem

Frank Lund

menigt medlem

Bodil Just

menigt medlem

Uffe m

menigt medlem
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKI.ÆRINGER

Til den daglige ledelse i Østjyder mod Kattegatforbindelsen og lndsamlingsnævnet

Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Østjyder mod Kattegatforbindelsen for midler indsamlet under, j.nr. 21-

700-03448, for perioden fra 1. april 2O2t - 31. marts 2022. lndsamlingsregnskabet udarbejdes efter de regnskabs-

mæssige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 760 af 26. februar 2020.

Det er vores opfattelse, at regnskab over indsamlingen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelsen i bekendtgørelse nr. l5O af 26. februar 2020.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatonale standarder om revision, de yderligere krav, der er
gaeldende i Danmark, samt retningslinjerne i lndsamlingsnævnets tilladelse af 29. marts 2021. Vores ansvar ifølge

disse standarder og krav er naermere beskrevet i påtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af lndsamlings-
regnskabet". Vi er uafhængige af indsamlet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's

etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser
i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i lndsam-
lingsnævnets tilladelse af 29. mats 2021. lndsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Østjyder mod
Kattegatforbindelsen til overholdelse af lndsamlingsnævnets.tilladelse af 29. marts 2027, og de regnskabsmæssige

bestemmelser i bekendtgørelse nr. 760 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan lndsamlingsregnskabet være uegnet
til andet formå1.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres til eller

anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.

Ledelsens ansvar for lndsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med retningslinjerne i lndsam-
lingsnævnets tilladelse af 29. marts 2021. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser

for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af lndsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå hØj grad af sikkerhed for, om lndsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en påtegning med en konklusion. Høj grad af sikker-

hed 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 standarderne for of-
fentlig revision, jf. Erhvervsstyrelsens revisionsinstruks, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som f6lge a{ besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de Økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne

træffer på gru ndlag af I ndsam lingsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Erhvervsstyrelsens revisionsinstruks for
revision af projekttilskud, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKI.ÆRINGER

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i lndsamlingsregnskabet, 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 forår-
saget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevldste udeladelser, vildled-

ning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

1

a

Opnårvi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af lndsamlingsregnskabet for at kunne

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skpn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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.

Odder, den 8. september 2023

christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR. nr.283201.24

Henrik R. Christensen

Statsa utoriseret revisor
MNE nr. mne26692
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LEDELSESBERETNING

Foreningen Kattegatforbindelse - Nej Tak har hjemsted i Odder kommune. Vi repræsenterer alle foreninger, der er

modstandere af en fast Kattegatforbindelse, idet vi er landsdækkende.

Vores formål er at arbejde imod en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland og at udbrede foreningens holdning til

en fast Kattegatforbindelse og udbrede viden om projektet.

De indsamlede midler er brugt til Facebookannoncer med oplysninger om projektet store COz udledninger i anlægsfa-

sen til skade for klima. Flere biler og traengsel omkring Aarhus og København. Et budget med indbygget højrisiko, som

krævertilskud fra Storebælt. Sundhedsskadelig støj iet bredt bælte langs linjeføringen. Ødelagt natursom ikke kan

genoprettes eller genskabes. Et kaempe prestigeprojekt, som ikke løser fremtidens udfordringer.

De overskydende midler fra indsamling 1 (perioden t. april 2027 - 31. marts 2022) overføres til indsamling 2 (perioden

1. april 2021,- 31. marts 2022).
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INDSAMLINGSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. APRIL 2O2T_ 31. MARTS 2022
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lndkomne bidrag

lndtægter i alt

Gebyrer
Annoncering mv.

Revisor

Resultat før renter

Renter

91-.943

91.943

-1.963

-44.532
-5.000

40.M8

-L76

Resultat af indsamling 40.272

Resultatdisponering

Overført til benyttelse i kommende periode 40.272

40.272

lndsamlingens overskud er endnu ikke anvendt jævnfør ovenfor, og foreningen eftersender inden et år fra i dag en

erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet, jævnfør § 8, stk. 4 i lndsamlingsbekendtgø-
relsen.



BALANCE PR. 31. MARTS 2022

AKTIVER

lndestående i pengeinstitut

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

AKTIVER

PASSIVER

Egenkapital

Anden gæld

Periodeafgrænsningspost (ikke benyttede indsamlingsmidler)

Gæld

PASSIVER

7

45.272

45.272

0

45.272

45.272

5.000

40.272

45.272

45.?72


