Regnskab over indsamlingen Discotek IN ApS
Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.:

20-700-02830

Indsamlers navn(e):

Discotek IN ApS
Nicklas V. Forsman
Peter Feldthusen

Indsamlingsperiode:

1. november 2020 – 31. oktober 2021

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 3409 13075018

Oplysninger om indtægter og udgifter
Indkomne bidrag

131.077 kr.

- Administrationsudgifter

8.357 kr.

Indsamlingsresultat

122.720 kr.

Specifikation af udgifterne:
Specifikation af udgift

Beløb

Indsamlingstilladelse

1.100 kr.

Revisor

6.250 kr.

Gebyrer

888 kr.

Renter af indeståender

119 kr.

I alt

8.357 kr.
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Philip E. Christiansen

Anvendelse af indsamlingsresultat
Indsamlingsresultatet er anvendt til:
Specifikation af indsamlingsresultat

Beløb

Opsætning af livestream studio

5.499 kr.

Køb af udstyr til livestream studio

45.732 kr.

KODA

2.249 kr.

Anvendte indsamlingsmidler i alt

Indsamlingsresultatet er endnu ikke fuldt anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag
en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk.
7 i indsamlingsbekendtgørelsen.
Oplysninger om bankindestående/egenkapital
Indsamlingsresultat

122.720 kr.

Udbetaling, jf. specifikation ovenfor

-53.480 kr.

Disponible midler for indsamlingsperioden

69.240 kr.

Underskrifter
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget
i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Dato: 28. april 2022
Nicklas V. Forsman

Peter Feldthusen

Underskrift

Underskrift

Philip E. Christiansen

Underskrift

2

This document has esignatur Agreement-ID: 424759WSxjq247533640

53.480 kr.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Discotek IN ApS og indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret det af Discotek IN ApS udarbejdede indsamlingsregnskab for perioden 1. november
2020 – 31. oktober 2021.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af selskabets ledelse efter retningslinjerne i indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen (i det følgende kaldet ”tilskudsgivers retningslinjer”).
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. november 2020 – 31. oktober 2021
i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i tilskudsgivers retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af
indsamler 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 Indsamlingsregnskabet 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 indsamler til
overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i indsamlingsnævnets retningslinjer. Som følge
heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamler og indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end indsamler og indsamlingsnævnet.
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
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Grundlag for konklusion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, jf. indsamlingsnævnets 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 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 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.
Påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet.





Påser, at Indsamlingsregnskabet indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om,
at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.

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.

København, den 28. april 2022
HARBOE CONSULT ApS – GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED

Michael Harboe
Registreret revisor
mne661
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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, jf. indsamlingsnævnets retningslinjer foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Philip Erik Christiansen

Nicklas Vagner Forsman

PID: 9208-2002-2-621928361998
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 21:32:55
Underskrevet med NemID

PID: 9208-2002-2-875244864501
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 21:22:58
Underskrevet med NemID

Peter Feldthusen

Michael Harboe

PID: 9208-2002-2-091412466388
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2022 kl.: 21:34:05
Underskrevet med NemID

Som Revisor
RID: 95503662
Tidspunkt for underskrift: 29-04-2022 kl.: 13:48:58
Underskrevet med NemID
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