Regnskab over indsamlingen

Glasværket ved Odense Havn ApS

Oplysninger om indsamlingen

Indsamlingsnævnet s j.nr.:

20-700-02551

Indsamlers navn:

Odense Glasværk ApS

Indsamlingsperiode:

24. juni 2020 t il 31. juli 2020

Indsamlingskont oens regist rerings- og kont onummer:

68570001097622

Indkomne bidrag 24.06-31.07.20

322.646,81

Indkomne bidrag 01.08-06.08.20

15.984,50

- Administ rat ionsbidrag

Penneo dokumentnøgle: 5QXK1-MGJ8O-UMBWM-J250M-GBV7N-SVVDE

Oplysninger om indtægter og udgifter

0,00

Indsamlingsoverskud

(indkomne bidrag frat rukket evt . udgift er)

338.631,31

Specifikat ion af administ rat ionsudgift erne (fx gebyr t il Indsamlingsnævnet ):
Udgift erne ved administ rat ionen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, st k. 1,
i bekendt gørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014.

Administrationsudgifter

Beløb

Der har ikke været administ rat ionsudgift er

0 kr.

I alt

0 kr.

Anvendelse af indsamlingens overskud
Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret , jf. indsamlingsbekendt gørelsens §
8, st k. 1 .

Indsamlingens overskud er indkomne bidrag frat rukket event uelle administ rat ionsomkost ninger.

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?

Beløb

Beløb overført t il Odense Glasværk ApS
drift kont o anvendes t il fordel for at sikre
økonomi t il at genåbne Odense Glasværk.

338.631,31

I alt

338.631,31

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

København
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Tel. 39 16 76 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Not e:
Odense Glasværk gennemført e den godkendt e indsamling for
at sikre økonomiske midler t il genst art og videreførelse. De
indsamlede midler er anvendt t il genst art og videreførelse af
virksomheden. Virksomheden har eft er genst art kunnet
inkludere det ant al borgere der er angivet i
samarbejdsaft alen med Odense Kommune, herunder fort sat
udvikling af samarbejdet .
[ ] Indsamlingens overskud er endnu ikke anvendt , og undert egnede eft ersender inden et år fra

i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresult at et t il Indsamlingsnævnet , jf. § 9, st k. 4, jf.
§ 8, st k. 7 i indsamlingsbekendt gørelsen.
Underskrift er
Undert egnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift , at indsamlingen er
bekendt gørelsens § 8, st k. 3.

Dat o: 18. mart s 2021

Navn:

Navn:

Underskrift

Underskrift

Navn:

Navn:

Underskrift

Underskrift
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foret aget i overensst emmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendt gørelsen, jf.

Odense Glasværk ApS

Den uafhængige revisors erklæring

Til Indsamlingsnævnet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden
24.06.20 - 31.07.20, j.nr. 20-700-02551, i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med
den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v. Det er
endvidere vores opfattelse, at overskuddet er anvendt som anført i regnskabet.

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 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 vedrørende anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger
m.v. og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Odense Glasværk ApS og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
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Vi har for Odense Glasværk ApS revideret indsamlingsregnskabet efter afholdelse indsamlingsaktiviteter for perioden 24. juni 2020 – 31. juli 2020, j.nr. 20-700-02551. Regnskabet udviser
en samlet indtægt på 338.631,31 kr. og et resultat på 338.631,31 kr. Ud af indtægter på kr.
338.631,31 er kr. 15.984,50 indgået på bankkonto i perioden 31. juli 2020 – 6. august 2020.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
om indsamlinger m.v.

Odense Glasværk ApS

Den uafhængige revisors erklæring

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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 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 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.
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Odense Glasværk ApS

Den uafhængige revisors erklæring

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.

Søborg, den 18. marts 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Stender
Statsaut. revisor
Penneo dokumentnøgle: 5QXK1-MGJ8O-UMBWM-J250M-GBV7N-SVVDE

mne-nr. 34090
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jan Stender

Peter Sabro

Revisor
Serienummer: CVR:32895468-RID:23045412
IP: 212.98.xxx.xxx
2021-03-18 10:54:40Z

Underskriver
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