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Ledelsespåtegning
Kirkens Korshærs ledelse har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab
for landsindsamlingen 2017, der blev afholdt søndag d. 26. november 2017.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsbekendtgørelsens §§ 8-9.
Indsamlingen er gennemført ved en hus- og gadeindsamling.
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 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 blev foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014

København,d.24.januar2019

For den daglige ledelse:

Helle Christiansen
Generalsekretær

Henriette Ravn
Økonomichef
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Indledende oplysninger
Kirkens Korshær
Nikolaj Plads 15
1067 København K

CVR-nr: 82 88 37 11

Landsstyrelse
Formand
Næstformand

Sognepræst Birgit Friis
Niels Otto Maibom

Chef for Kirkens Korshær
Helle Christiansen

Revision
Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
CVR-nr: 29 44 27 89
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Den Uafhængige revisors erklæring
Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab for Landsindsamlingen 26. november
2017.

Til Kirkens Korshær
Vi har revideret det udarbejdede indsamlingsregnskab til fordel for Kirkens Korshærs sociale
hjælpe arbejde i varmestuer, herberge m.m. Regnskabet udviser indtægter på 2.196.452 kr. og et
omkostningsforbrug på 1.994.906 kr ..
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution
og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet har som særligt formål at overholde
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan
regnskabet være uegnet til andre formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Kirkens Korshær og indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre end Kirkens Korshær og indsamlingsnævnet.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet 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
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISOR ERKLÆRING
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning 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,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

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 foreningens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
København, den 24. januar 2019
Redmark
Statsautoriseret revisionspartnerselska b
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Darnell
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Landsindsamlingen i 2017 var den anden for Kirkens Korshær. Der blev investeret i et nyt
databasesystem og tilpasninger på øvrige områder af landsindsamlingen. Investeringerne er
etableringsudgifter, da Kirkens Korshær er nye på området med landsindsamling.
Der var 250 indsamlingssteder og estimeret 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/bankoverførsel.
Indsamlingsstederne var fordelt over hele Danmark bl.a i Kirkens Korshærs mange forretninger,
varmestuer og væresteder. En oversigt at indsamlingsstedernes placering er leveret til
indsamlingsnævnet. De enkelte indsamlingssteder stod for at modtage indsamlerne, uddele
indsamlingsmateriale samt ruter. Til planlægning af ruter har ruteplanlægningssystemet RUT
været til rådighed. Omkring 60% af vores indsamlere går alene, vi formoder derfor, at der har
være uddelt i omegnen af 1.800 ruter. Der blev på indsamlingsdagen og den efterfølgende periode
frem til 31. december 2017 indsamlet kr. 2.196.452. Udgifterne til indsamlingen blev samlet kr.
1.994.906, hvilket giver et resultat på kr. 201.546.
Umiddelbart efter indsamlingen blev nedenstående fordelt til Kirkens Korshærs sociale
hjælpearbejde i byerne rundt om i Danmark.
Dianalund
Esbjerg
Fredericia
Helsingør
Herning
Holbæk
Holstebro
Horsens
København (Lyngby)
Midt-/vest Sjælland
Lolland og Falster
Odense
Randers
Ringsted
Roskilde
Silkeborg
Svendborg
Sønderborg
Vejle
Viborg
Aalborg
Århus

4.485
7.571
7.379
12.895
46.654
5.600
11.013
20.792
37.763
34.588
8.979
15.422
9.827
50.000
7.990
13.681
1.169
9.895
5.927
11.630
14.476
32.878
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Dækket af Fælleskassen
Samlet fordeling af overskud

-169.068
201.546

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. 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. Der indgår alene udgifter, der er direkte henførbare til
indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger.
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Resultat af Landsindsamling 2017
Indtægter af Landsindsamling 2017
2.196.452

Indtægter fra Giro, MobilePay, SMS, kontant

Samled indtægt fra Landsindsamling 2017

2.196.452

Udgifter i forbindelse med Landsindsamling 2017

Mediebureau

643.085

I ndsa mlingsmateria le

530.359

Annoncering

405.170

Kampagneudgifter

388.594

Database

145.723

Pakning og forsendelse

123.921

Rejser, møder m.m.

29.000

Indsamlingsnævn

50.500

Diverse

83.725

1.994.906

Samlede udgifter der dækkes

Resultat af Landsindsamling 2017

201.546
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