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Veteranhaven

Den uafhængige revisors erklæring

Til Veteranhaven og Indsamlingsnævnet

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Veteranhaven. Indsamlingsregnskabet dækker perioden 01.11.19 - 15.11.19 og udviser et indsamlet beløb på DKK 82.475 og afholdte administrationsomkostninger på DKK 33.786 samt afholdte midler på DKK 51.985. Indsamlingsregnskabet
udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 om indsamling mv.

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 erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af Veteranhaven 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 vedrørende anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde kravene til udarbejdelse af indsamlingsregnskab i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamling mv. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamling mv.

Veteranhaven

Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

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 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. 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.
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Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 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
indsamlingsregnskabet.

Veteranhaven

Den uafhængige revisors erklæring

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.

Ringsted, den 12. november 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Kasper Green Jensen
Statsaut. revisor
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Regnskab for Frøbrev/ pakkekalender
Indsamlingsorganisat ion

Vet eranHaven

cvrnr.

34 74 65 67

Brovej 13 B
4200 Slagelse

Indsamlede midler
spec 1

-33.786,19

Result at af indsamlingen
Anvendt af indsamlingens result at

48.689,41
spec 2

48.689,41

Erklæring:
Undert egnede t egningsberet t iget for Foreningen Vet eranHaven aflægger hermed regnskab
for indsamlingen Frøbrev/ pakkekalender. Regnskabet indeholder eft er vor overbevisning
samt lige indt ægt er og udgift er samt oplysninger om anvendelse af indsamlingens result at .
Slagelse, den 12/ 11 -2021

Rene Pamperin

St én Knut h

Daglig leder

Best yrelsesformand

Spec 1: Administ rat ion og andre omkost ninger:
Program t il st yring af udt rækning

3.750,00

Gebyr t il indsamlingsnævnet

1.100,00

Køb af brugt PC
Kuvert er/ poser/ labels
Port o - forsendelse af gevinst er
Gebyr M obile pay
Administ rat ion og regnskab

500,00
3.234,55
10.020,00
1.811,70
13.369,94
33.786,19

Spec 2: Anvendt e midler
Transport bånd inc. Fødekasse og undervogn

21.243,73

Kapsav og kling

12.500,00

Drone

14.545,00

Tilbehør t il drone

3.697,00
51.985,73

egen financiering
Anvendt e midler

-3.296,32
48.689,41
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Administ rat ion og andre omkost ninger

82.475,60
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