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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab til fordel for 

uledsagede flygtningebørn i Danmark, journal nr.: 16-920-01603  

Til Atea A/S og Indsamlingsnævnet 

Konklusion 

Vi har revideret det af Atea A/S udarbejdede indsamlingsregnskab, der omfatter resultatopgørelse for perioden 

1. oktober 2016 - 1. september 2017. Overskuddet af indsamlingen udgør 213.119 kr. 

 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af selskabets ledelse på grundlag bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 

om offentlige indsamlinger. 

 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. oktober 2016 - 1. september 2017 i al væsent-

lighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlin-

ger. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisor-

erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 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 konklu-

sion.  

 

Fremhævelse om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som sær-

ligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige ind-

samlinger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.  

 

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med bekendt-

gørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusi-

on. 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 Dan-

mark, 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 brugerne træffer på grundlag af indsamlings-

regnskabet. 
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab til fordel for 

uledsagede flygtningebørn i Danmark, journal nr.: 16-920-01603  

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

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-

der revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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. Ri-

sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af fondens interne kontrol.  

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

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

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 

 

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. 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 28. marts 2018 

 

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Bill Haudal Pedersen Stinus Tschentscher Andersen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne30131 MNE-nr. mne34148 
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Resultatopgørelse for perioden 01.10.2016-01.09.2017  

   

   2016/17 

               Note kr.   _____ ___________ 

  

Indsamlet beløb   593.600  ___________ 

Indsamlet beløb   593.600  ___________ 

 

Omkostninger   (380.481)  ___________ 

Omkostninger i alt   (380.481)  ___________ 

 

Periodens resultat   213.119  ___________  ___________ 

 

Anvendt regnskabspraksis 1  

 

 

De overskydende indsamlede midler disponeres til de særlige formål, som midlerne er givet til. 
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Noter 

1. Anvendt regnskabspraksis 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i 

bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og indsamlingsloven og i overensstemmelse med følgende regnskabs-

praksis. 

 

Indsamlet beløb 

Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen. 

 

Omkostninger 

Omkostningerne omfatter alle direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af indsamlingen – herunder 

gebyrer til Indsamlingsnævnet i henhold til lovens § 14 mm. 
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