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Ledelsespåtegning 

Kirkens Korshærs ledelse har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab 
for landsindsamlingen 2016, der blevafholdt søndag d. 27. november 2016. 

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens 
omfang og résultat, herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af udgifter afholdt i 
forbindelse med indsamlingen, samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og 
fyldestgørende for en økonomisk vurdering af indsamlingsresultat, samt i overensstemmelse med 
indsamlingstilladelsen fra Indsamlingsnævnet af 9. februar 2015. 

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse 
nr. 820 af 27. juni 2014. 

København,d.17.marts2016 

For den daglige ledelse: 

Helle Christiansen 
Generalsekretær 



Den Uafhængige revisors erklæring 

Til Kirkens Korshær 

Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for landsindsamlingen 27. november 
2016 udvisende indsamlede midler på kr. 3.447.618, og afholdte udgifter på kr. 1.769.363. 

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne 
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Ledelsens ansvar 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et 
indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. 
juni 2014. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i indsamlingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, 
der er relevant for Kirkens Korshærs udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i 
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Kirkens 
Korshærs interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den 
samlede præsentation af indsamlingsregnskabet. Vi har som led i vores revision på basis af 
stikprøver kontrolleret, at de ifølge regnskabet afholdte omkostninger er i overensstemmelse 
med underliggende dokumentation samt at de afholdte omkostninger vedrører indsamlingen. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion. 



Den Uafhængige revisors erklæring - fortsat 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for indsamlingen den 27. november 2016 i 
alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne 
i bekendtgørelse nr. 820 af27. juni 2014. 

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i 
distribution og anvendelse 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at 
indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i 
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være 
uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Kirkens Korshær og indsamlingsnævnet og 
bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Kirkens Korshær og 
indsamlingsnævnet. 

København, den 17. marts 2017 

Redmark 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTN ERSELSKAB a:"h 
Darn~& 
statsautoriseret revisor 



ledelsesberetning 

Landsindsamlingen i 2016 var den første for Kirkens Korshær. Der var 219 indsamlingssteder og ca. 
2.200 indsamlere, der var på gaden for at samle ind til Kirkens Korshær. Udover kontante 
donationer i indsamlingsbøsserne, var der også mulighed for at støtte via MobilePay, SMS og giro. 

Indsamlingsstederne var fordelt over hele Danmark bl.a i Kirkens Korshærs mange forretninger, 
varmestuer, væresteder og herberge. 

Indsamlingen foregik på baggrund af en indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet. 

Der blev på indsamlingsdagen og den efterfølgende periode frem til 31. december 2016 indsamlet 
kr. 3.447.318. Udgifterne til indsamlingen blev samlet kr. 1.769.363, hvilket giver et resultat på kr. 
1.678.255. 

Umiddelbart efter indsamlingen blev nedenstående fordelt til Kirkens Korshærs arbejde i byerne 
rundt om i Danmark. 

Dianalund 20.255 
Esbjerg 32.623 
Fredericia 24.245 
Helsingør 50.389 
Herning 188.705 
Holbæk 30.028 
Holstebro 41.918 
Horsens 94.420 
København(Lyngby) 358.891 
Odense 74.769 
Randers 52.120 
Ringsted 10.363 
Roskilde 48.577 
Silkeborg 61.603 
Slagelse (Korsør/Skælskør) 66.129 
Svendborg 14.678 
Sønderborg 46.587 
Vejle 21.170 
Viborg 56.978 
Aalborg 63.402 
Århus 207.792 

Den resterende del af resultatet på kr. 112.613 er tillige blevet disponeret i overensstemmelse 
med indsamlingstilladelsens formål. 



Anvendt regnskabspraksis 

Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i 
forbindelse med Kirkens Korshærs indsamling. 

Indtægter 
Posterne for indtægter indeholder kontante bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som 
blev givet direkte eller indirekte som et resultat af indsamlingsaktiviteterne udført i forbindelse 
med landsindsamlingen frem til 31. december 2016. Bidragene indregnes som en indtægt på det 
tidspunkt bidraget modtages. 

Udgifter 
Dækker over de udgifter der har været afholdt med henblik på at informere offentligheden om 
indsamlingen og dens formål. Udgifterne er indregnet med det faktisk afholdte og betalte beløb på 
tidspunktet for udgiftens betaling. I tillæg er indregnet en hensættelse til revision af det aflagte 
indsamlingsregnskab. Der indgår alene udgifter der er direkte henførbare til indsamlingen og ikke 
generelle administrationsomkostninger eller lønninger. 



Resultat af Landsindsamling 2016 

Indtægter af Landsindsamling 2016 

Indtægt på banken 31.12.2016 

SMS 1231 Fattig Q4 

Modtaget før indsamling 

Mariatjeneste koncert 

3.325.889 

60.488 

991 

60.250 

Samlede indtægt fra Landsindsamling 3.447.618 

Udgifter i forbindelse med Landsindsamling 2016 

Kampagne 

Produktion 

363.525 

562.781 

405.170 

125.908 

109.161 

38.092 

156.726 

8.000 

Annoncering 

Rejser, møder og logistik 

Pakning og forsendelse 

Diverse 

Database 

Hensat til revision 

Samlede udgifter der dækkes 1.769.363 

Resultat af Landsindsamling 2016 1.678.255 


