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Den uafhængige revisors erklæring for indsamlingsregnskab vedrø-
rende nødhjælpsinterventioner i Rio de Janeiro for Dansk Kulturinsti-
tut.  

Til Indsamlingsnævnet  
Konklusion 

Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for Dansk Kulturinstitut, der har samlet ind til 

fordel for 3 nødhjælpsinterventioner i Rio de Janeiro. Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede be-

løb på 136.110,62 kr. og udgifter for 136.110,62 kr.  

 

Det er vores opfattelse, at indsamlingen fra den 13. april 2020 til den 31. december 2020 i alle væsent-

lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26. 

februar 2020. 

 

Grundlag for konklusion 

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

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

skrevet i revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er 

uafhængige af fonden 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 revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

 

Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet - begrænsning i distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regn-

skabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan indsamlings-

regnskabet være uegnet til andet formål.  

 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Dansk Kulturinstitut, og Indsamlingsnævnet og bør 

ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Dansk Kulturinstitut og Indsamlingsnævnet.  

 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
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Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med regn-

skabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret 

for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregn-

skab 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 væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 

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 yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejl-

information 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 beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 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 professio-

nel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

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

set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakti-

on 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 besvi-

gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af in-

tern 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 fondens 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. 

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

herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende trans-

aktioner og begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse 

nr. 160 af 26. februar 2020. 
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Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisi-

onen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

København, den 28. juni 2021 

 

Deloitte  
 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 
Christian Dahlstrøm 
statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: mne35660 

 



Dansk Coronahjælp Rio

Regnskab

Projekt navn Art 1 Konto Finanskontonavn Bilagsnr. Bogføringsdato Beskrivelse Total

Corona Aid Rio Income 10130 Grants from  Danish organizations 100816 29-04-2020 Grant BarutREN for Rio Aid against Corona -30.000,00

100817 23-04-2020 Grant private donor for Rio Aid against Corona -50.000,00

10210 Revenue from local projects 100046 01-01-2021 Grant private donor for Rio Aid against Corona surplus from 2020-11.540,40

100425 25-05-2020 Indsamlede midler overført fra PayPal -31.500,00

100992 01-07-2020 Overført fra PayPal, Corona Aid -50,00

101479 18-12-2020 Indsamlede midler overført fra PayPal slutafregning -5.911,55

101642 31-12-2020 Grant private donor for Rio Aid against Corona surplus to 202111.540,40

11500 Miscellaneous Income 540236 20-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -264,26

540237 20-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -2.642,57

540238 20-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -2.642,57

540239 20-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -660,64

540240 20-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -132,13

540241 22-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -264,26

540242 22-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -660,64

540243 22-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -1.321,28

540247 24-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -3.303,21

540249 27-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -132,13

540250 27-04-2020 Donation to Corona Aid Rio project -264,26

540261 04-05-2020 Donation to Corona Aid Rio project -1.005,71

540266 05-05-2020 Donation to Corona Aid Rio project -125,71

540267 05-05-2020 Donation to Corona Aid Rio project -201,14

540268 05-05-2020 Donation to Corona Aid Rio project -628,57

540272 08-05-2020 Donation to Corona Aid Rio project -1.885,71

540273 11-05-2020 Donation to Corona Aid Rio project -2.514,28

Income Total -136.110,62

Expense 20580 Fee 540308 08-06-2020 Fee private provider 4.077,97

540334 29-06-2020 Fee private provider 5.416,05

25060 Production materials project 540259 29-04-2020 Payment Casa Amarela 26.425,65

540262 04-05-2020 Payment Gastromotiva 37.714,19

540316 15-06-2020 Payment ORGANIZACAO CRECHE ARTE 9.557,74

540366 13-08-2020 Payment ORGANIZ CRECHE ARTE 1.642,05

540374 24-08-2020 Payment Incubadora 36.489,89



25115 Other project costs 100513 05-05-2020 Indsamlingsnævnet, gebyr 1.100,00

540255 29-04-2020 Purchase of masks 191,59

540365 13-08-2020 EPIS Protection Products 1.532,54

Expense Total 124.147,67

Financial 31500 Interest expenses bank 101469 31-12-2020 Renteudgifter Rio indsamlingskonto i Danske bank 422,55

Financial Total 422,55

Corona Aid Rio Total -11.540,40

Udgifter i Dkr

Revision i henhold til 

Indsamlingsnævnets regler 8.125,00

Betaling til Barbara, 

solidaritetskøkken i Rio Comprido, 

II 3.415,20
I ALT 11.540,20

Balance i Dkr. 11.540,20

Projektbalance total i Dkr. -0,20

Projektet er i balance og alle indsamlede midler er brugt. 


