
Landsorga nisationen KRIS

lndsamlingskontoen
Regnskab

CVR:16921289
18.t2.2020 - L7 .12.2021

ff Revenu
For drE - og cin+ værrlier



INDHOLD



Ledelsespåtegning

Oplysning om anvendelse af indsamlede midler

De indsamlede midler i nærværende indsamlingsregnskab er anvendt til dækning af løn og ekstern

behandling til hjælp til seksuelt misbrugte personer og deres familier. Hjælpen organiseres og ydes af

KRIS {Kristen terapi & rådgivning for incestoverlevere og seksuelt misbrugte). Samtlige indsamlede

midler i indsamlingsregnskabet er anvendt til formålet.

Ledelseserklæring

Vi erklærer hermed at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlings-loven

og indsamlingsbekendtgørelsen.

Herning, den 10. juni2O22

Bestyrelse

Ma rlene Nygaard Kristensen, formand

Svend Aage Østergaard

Karin Jensen

Sonja Jensen

Mogens Svendsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKI.ÆRING

Til lndsamlingsnævnet

Erklæring på indsamlingsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for KRIS for indsamlede midler i perioden 18. decemb er 20ZO til
17. december 202I. lndsamlingsregnskabet udarbejdes efter lndsamlingsnævnets retningslinjer for
tilladelser efter 5 3 i indsamlingsloven.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet
i overensstemmelse med lndsamlingsloven, lndsamlingsbekendtgørelsen og lndsamlingsnævnets
retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i lndsamlingsnævnets retningslinjer.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar
for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige af indsamlingsmodtager 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 6vrige 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
lndsamlingsnævnets retningslinjer. lndsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe
indsamlingsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i lndsamlingsnævnets
retningslinjer. 5om følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formå1.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamlingsmodtager og lndsamlings-naevnet,
ogbør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end indsamlingsmodtager og lndsamlingsnævnet.
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 lndsamlingsnævnets 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,

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der

er gældende i Danmark, samt lndsamlingsnævnets retningslinjer, 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

i ndsa mli ngsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt lndsamlingsnævnets retningslinjer, foretager vi faglige

vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

ldentificerer 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 tilskudsmodtagers 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.

Billund den 10. juni2022

Revenu registreret revisionsanpartsselskab
Cvr 31332599

Jens Elkjær-Larsen
Registreret revisor
Mne-nr: mnet5648



RESULTATOPGøREISE

lndsamlingsindtægter

lntern løn iforeningen

Eksterne honorarer

Øvrige udgifter

Udgifter i alt

Resultat

BALANCE

Aktiver:

Likvid beholdning

Aktiver ialt

Passiver:

Egenkapital

Mellemregning KRIS

Passiver i alt

Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo

Årets resultat

Egenkapital ultimo

85.981,25

77.269,80

16.125,00

237,00

93.631,80

-7.650,55

86.444,25

86.M4,25

-7.550,55

94.094,80

86.444,25

0,00

-7.650,55

-7.650,55
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Svend Aage Østergaard (cpR yatideret)

Bestyrelsesmedlem

Serien u m mer: P I D:9208-2002-2- I 06283982 I 20

lP: 83.137.xxx.xxx

2a22-06-1015:08:13 urC NIM lD

lGri n Jensen (CpR rratideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienu m mer: PID:9 208- 2002- 2- 3 303 I 72 2 73 1 I
lP:87.56xxx.xxx

2022-06-1318:55:08uTC NfM lD

Sonja Jenseh (CpR nailderet)

Besbrelsesmedlern

Serien u m mer: Pl D:9208- 2002-2-268 1 67 360930

lP: 77.24l.xxx.xxx

2022-06-1308:22:28uTC NIM lD

Jens Elkjær-Larsen (cvR.øtideret)

Reglsfueret revlsor

Serie nu mmer: CVR:3 I 3 3 2699-Rl D: 1 2088468 1 683 2
" 

lP: 37.128.xxx.xxx

2022-06-1 6 O4:41:27 UTC NEM ID

Malene Nygaard Kristensen tcpRvattderet) Mogens Peter Clement Svendsen (cpR\rdtderer)
Bestyrelsesbrmand Besbrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-55O95433270j Serienummer: PID:9208-2002-2-009090A/g6gg
lP:93.166.xxx.xxx !P: t79.l|7.xxx.xxx
2022-06-130e:33:j4UTC NfM lD 2022-06-r316:10:26t)TC NfM lD
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