
KLøFTEN HAVE FEST 2021

lndsamlede midler
lndtægter i alt

Drikkevarer mm.
Ansø gningsgebyr indsamlingsnævnet
Afholdte udgifter i alt

Anvendelse af midler
Overskud f ra indsamling
Anvendt til indkøb af julekurve til uddeling
Underskud herefter (dækket al Støtteforeningen for
Kløften Festival)

Kr. 329.804,02
Kr. 329.804,02

Kr. 206.692,5s
Kr. 1 .100,00
Kr. 207.792,53

Kr.

Kr.

122.011,49
-129.600,00

Kr. -7.588,5'l

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilag.
Samtlige donationer er anvendt i overensstemmelse med indsamlingens formå1.

lndsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven sar
bekendtgørelse nr. 160 af 26. tebruar 2O20.

Haderslev, den 30. novembet 2022

Bent Nitz
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PA INDSAM.
LINGSREGNSKABET FOR STøTTEFORENINGEN FOR KLøFTEN
FESTIVAL

Til Støtteforenlngen for KløIten Festival

Konklusion

Vi har revideret det aI Støtteforeningen for Kløften Festival udarbejdede indsamlingsregnskab, der omlatter
resultatopgørelsen for perioden 20. aprll2021 - 19, april 2022. Underskuddet fra indsamlingen udgør kr. 122.0'11
lndsamlingsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 al 26. januat 2o2O om
of f entlige indsamlinger.

Det er vores oplattelse, at indsamlingsregnskabet lor perioden 20. april 2021 - 19. april2022 i al
væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 aI 26. januar 2020 om olfentlige
indsamlinger.

Grundlag tor konklusion
Vi har udlørt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark, saml elter bekendtgørelse nr. 160 aI26. januar 2020 om oflentlige indsamlinger,
Vores ansvar ilølge disse standarder og krav er neermere beskrevet i revisionspåtegningens afsnlt "Revisors
ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige ai foreningen i overensstemmelse med
lnternational Ethics Standards Board for Accountants' internalionale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har oplyldt vores øvrige
etiske lorpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag lor vores konklusion.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabel

Ledelsen iloreningen har ansvaret for udarbejdelsen al et indsam lingsregnskab, der giver et retvisende bil-
lede i overenstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 al 26. januar 2020 om olfentlige indsamlinger. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser lor nødvendig for at udarbejde et indsam-
lingsregnskab uden væsentlig lejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller Iejl.

Ved udarbejdelsen aI indsamlingsregnskabet er ledelsen ansvarlig lor at vurdere forsningens evne til at fort-
sætte drilten;at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevani; samt at udarbejde indsam-
lingsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om lortsat drift, medmindre ledelssn enten har til hensigt
at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen al indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå hØj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsenllig
tejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et hØjt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstem melse med internalionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark altid vil afdække væsentlig lejlinformation, når sådan Iindes. Feiliniormalioner kan opstå som følge
al besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan lorventes, at de enkelt-
vis eller samlet har indflydelse på de økonimiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træller på grundlag a,
indsamlingsregnskabet.

Som led ien revision, der udløres i overensstemmelse med internalionale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i 0anmark, loretager vi laglige vurderinger og oprelholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:



- lndentilicerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformalion i indsamlingsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller feji, udformer og udtØrer revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinlormation forårsaget af besvigelser er hølere end ved væsentlig fejlinformation
iorårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentlalsk, bevidste udeladelser,
viidledninq eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen lor at kunne udrorme
revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udirykke en konklusion
om etfektiviteten af ioreningens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den reg n skabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, sami om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse aI indsamlingsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drifl er passende, samt onr der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
iorbundet med begivenheder eller lorhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at Iortsælte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi ivores revisionspåtegning gøre

opmærksom på oplysninger herom i indsamlingsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modilieere vores konklusion.

Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til daloen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller Iorhold kan dog medløre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold a{ indsam lingsregnskabet, herunder
oplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mang,er i

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Haderslev, den 30. november 2022
Revisionsceniret Haderslev
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 1 3 97 62 95
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