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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt aflagte indsamlingsregnskab for perioden 23. februar 2020
til den 22. februar 2021 for Foreningen mod Ulovlig Logning.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen om indsamling m.v. nr. 160 af
26. februar 2020. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med den
gældende praksis og i overensstemmelse retningslinjer beskrevet på Civilstyrelsens hjemmeside:

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens resultat i
overensstemmelse med bekendtgørelsen om indsamling m.v. nr. 160 af 26 februar 2020, herunder de
totale indsamlede midler med fradrag af rimelige udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen for
regnskabsperioden 23. februar 2020 – 22. februar 2021.
Årets overskud kr. 66.078 tillægges i overskuddet fra sidste år kr. 11.118. Det herefter fremførte overskud
kr. 77.116 henstår til senere anvendelse inden for samme formål.
København, den 22. september 2021
I bestyrelsen:

Rasmus Malver
formand

Alex Holst

Thomas B. Hansen

Mikkel Mikjær

Henrik Kramselund Jereminsen
kasserer
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til Foreningen mod Ulovlig Logning og Indsamlingsnævnet.
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet til fordel for Foreningen mod Ulovlig Logning, j.nr. 20-700-02190 for
perioden 23. februar 2020 til den 22. februar 2021 udvisende indsamlede midler på kr. 306.839 og afholdte
omkostninger på kr. 240.762 Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om
indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere
krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af Foreningen mod Ulovlig Logning 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 samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til
indsamlingsnævnets retningslinjer. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe
Foreningen mod Ulovlig Logning til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i
indsamlingsnævnets retningslinjer. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet
formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsnævnets retningslinjer. 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.
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
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,
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med indsamlingsnævnets retningslinjer.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2021, 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.

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 af indsamlingsregnskabet for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af Foreningen mod Ulovlig Logning 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 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.
Greve, den 22. september 2021
Global Revision ApS
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 28 12 17 17
Henrik Johansen
Registreret revisor
MNE-nr. mne17515
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, og bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar
2020, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 23. FEBRUAR 2020 - 22. FEBRUAR 2021
Indsamlede midler ......................................................................
Indtægter i alt .......................................................................

306.839

Afholdte omkostninger til advokatbistand .................................

-223.204

306.839

Direkte omkostninger i alt .....................................................

-223.204

Resultat før administrationsomkostninger .............................

83.635

ÅRETS INDSAMLINGSRESULTAT .............................................
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-16.250
-1.100
-207
-17.557
66.078
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Afholdte omkostninger til revisor ...............................................
Afholdte omkostninger til Indsamlingsnævnet ...........................
Afholdte omkostninger til bank ..................................................
Administrationsomkostninger i alt.........................................

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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