








Albertslund 10.01.2019 

Indsamlingsregnskab 
Coop amba indsamling, gennem salg af folkeaktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 

På vegne af Coop amba, Danmarks Natufredningsforening og Økologisk Landsforening 

Regnskab 

Indtægter / Indsamling  

Indsamlet gennem Crowdfunding projekt i perioden 18.12.2017 - 31.01.2018 kr. 264.435,00

Se https://crowdfunding.coop.dk/project/370 

Samt bilag 2. bekæftelse på modtagelse af indsamlet beløb  

Indsamlet i alt kr. 264.435,00

Udgifter  

Coop amba - betaling for anmeldelse ved indsamlingsnævnet  kr. 1.100,00

Revision ved Deloitte Kr. 5.000,00

Disponering af overskud 

Køb af folkeaktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 

v. Coop amba kr. 87.720,00

v. Danmarks Naturfredningsforening kr. 87.720,00

v. Økologisk Landsforening kr. 87.720,00

Administration kr. 0,00

Samlet køb af aktier kr. 263.160,00

Resultat efter disponering kr. -4825,00



Coop amba 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Att.: Kasper Thomsen 
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600 
0900 København C 

Regnskabserklæring om indsamlingsregnskabet vedrørende salg af 
folkeaktier i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond pr. 31.01.2018 

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af indsamlingsregnskabet, og vi be-

kræfter efter bedste overbevisning følgende: 

1. At vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overens-

stemmelse med bekendtgørelsen om indsamling. 

2. At indsamlingsregnskabet indeholder alle de nødvendige oplysninger, herunder til bedømmelse 

af årets resultat, den finansielle stilling og eventuelle usædvanlige eller usikre forhold. 

 3. At vi er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller 

til at forebygge og opdage besvigelser. 

4. At vi har videregivet resultatet af vores vurdering af risikoen for, at indsamlingsregnskabet kan 

indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. 

5. At vi ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger 

om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kon-

troller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for indsam-

lingsregnskabet. 

6. At indsamlingsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

7. At vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til 

rådighed. 

8. At vi har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, 

der har betydning for indsamlingsregnskabet. 
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9. At selskabet har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væ

sentlig indvirkning på indsamlingsregnskabet. 

10. At der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til 

at dække selskabets eventuelle skadessituationer. 

l l . At alle transaktioner i den forløbne regnskabsperiode er foretaget på normale forretningsmæssi 

ge vilkår. 

12. At der fra balancedagen for indsamlingsregnskabet og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der 

forrykker vurderingen af indsamlingsregnskabet. 

20. At vi er enige i de foretagne efterposteringer for regnskabsperioden. 

Albertslund, den 28 .lbruar 2019 

Coop amba 

Carsten Lingren 

\-..,\~ \.~ DM N (J/\/ 

O~n_~b, 


	underskrevet ledelsespa°tegning
	underskrevet regnskabserklæring
	Regnskab for indsamling ved Coop amba inkl. ledelsespåtegning og erklæring
	Ledelsens regnskabserklæring



