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Den uafhængige revisors erklæring
Til de indsamlingsansvarlige hos Foreningen Hus Forbi samt Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet ”Foreningen Hus Forbi (vintertøjsindsamlingen)”, j.nr. 20-70002899 for perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020 (i det følgende kaldet ”retningslinjerne”).
Det er vores opfattelse at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i

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 retningslinjerne. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderlige 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 den 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 retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i regningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet
til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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overensstemmelse med retningslinjerne.

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 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 retningslinjerne, 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, om regnskabsbrugerne

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjerne, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 virksomhedens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige
har udarbejdet, er rimelige.
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træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i interne kontrol, som vi identificerer under revisionen.
København, den 4. november 2021
Grant Thornton
Statsautoriserede Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36
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Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
I henhold til Indsamlingsnævnets retningslinier skal aflæggelsen af indsamlingsregnskabet være i overensstemmelse med lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020.
Indsamlede midler
Indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som er indsamlet via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husforbi.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og postomdeling.

Midlerne anvendes til fordel for indkøb af vintertøj, støvler, jakker mv. til Foreningen Hus Forbi’ sælgere.
Direkte omkostninger
I indsamlingsregnskabet indregnes alle afholdte omkostninger til at facilitere indsamlingen.
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De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Resultatopgørelse for 1. november 2020 - 31. januar 2021
Note

2020/21
kr.
Indsamlede midler
Indtægter i alt

2

Direkte omkostninger
Omkostninger i alt

3

523.944
523.944
5.000
5.000

Resultat af indsamlingen

518.944

Disponering
Modtaget fra Foreningen Hus Forbi
Årets resultat
Til disposition

5.000
518.944
523.944

Der anvendes således:
Uddelt i 2021

523.944
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Noter
2020/21
kr.

2

3

Indtægter
Indsamlede midler
Indtægter i alt

523.944
523.944

Direkte omkostninger
Gebyr
Administration
Direkte omkostninger i alt

1.000
4.000
5.000

Uddelt i 2021
Vinterjakker, bukser, støvler og handsker
Uddelt i alt

523.944
523.944
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Indsamlingsnævnet og Foreningen Hus Forbi
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet ”Indsamling (j.nr. 21-700-03248) til fordel for foreningens arbejde
med at udvikle og etablere aktiviteter, hvor hjemløse og andre socialt udsatte, igennem eget virke, har mulighed for at forbedre deres livssituation, samt at støtte overnatningsmuligheder for hjemløse og socialt udsatte”
for perioden 1. juni 2019 - 31. maj 2020. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelse om ind-

Det er vores opfattelse at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med retningslinjerne.
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 retningslinjerne. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderlige 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 den 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 retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i retningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet
til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
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samling mv. nr. 160 af 26. februar 2020 (i det følgende kaldet ”retningslinjerne”).

Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige 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.
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt retningslinjerne, 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, om 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, samt retningslinjerne, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 virksomhedens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige
har udarbejdet, er rimelige.
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Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i interne kontrol, som vi identificerer under revisionen.
København, den 4. november 2021
Grant Thornton
Statsautoriserede Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36
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Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
I henhold til Indsamlingsnævnets retningslinier skal aflæggelsen af indsamlingsregnskabet være i overensstemmelse med bekendtgørelsen nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
Indsamlede midler
Indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som er indsamlet via events, hjemmeside, donationsmodul.
Sociale medier, salg/aktion, merchandise og SMS til fordel for Hus Forbis sælgere til at udvikle, etablere og
støtte aktiviter og virksomhed, hvor hjemløse og andre socialt udsatte gennem egen virksomhed har mulgi-

Direkte omkostninger
I indsamlingsregnskabet indregnes alle afholdte omkostninger til at facilitere indsamlingen.
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hed for at forbedre deres livssituation.

Resultatopgørelse for 1. juni 2019 - 31. maj 2020
Note

2019/20
kr.
Indsamlede midler
Indtægter i alt

2

Direkte omkostninger
Omkostninger i alt

3

7.775.279
7.775.279
5.000
5.000

Resultat af indsamlingen

7.770.279

Disponering
Modtaget fra Foreningen Hus Forbi
Årets resultat
Til disposition

5.000
7.770.279
7.775.279

Der anvendes således:
Uddelt i 2019/2020
Resterende beløb til uddeling

6.217.221
1.558.058
7.775.279

Det resterende indsamlingsbeløb er ikke anvendt pr. 31. maj 2020, men anvendes efterfølgende til
det godkendte indsamlingsformål. Beløbet indestår på foreningens bankkonto. Foreningen og
dennes revisor indsender senest et år efter regnskabets aflæggelse en erklæring om, hvad de
resterende indsamlede midler er anvendt til.
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Noter
2019/20
kr.

2

3

Indtægter
Indsamlede midler
Indtægter i alt

7.775.279
7.775.279

Direkte omkostninger
Administration
Direkte omkostninger i alt

5.000
5.000

Uddelt i 2020
Drift af bil
Omkostninger til foreningens lokaler
Omkostninger til administration af foreningens arbejde
Løn mv. til foreningens ansatte
Udstyr til- og aktiviteter med sælger mv.
Madgavekort, overnatning mv. i forbindelse med Covid19
Uddelt i 2019/2020

7

41.036
235.366
398.887
2.278.880
2.177.740
1.085.312
6.217.221

Penneo dokumentnøgle: DTW1G-S4TP0-WVTFS-Z7UFE-ZEZNN-0IIUM

1

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 Tønnesen

Penneo dokumentnøgle: DTW1G-S4TP0-WVTFS-Z7UFE-ZEZNN-0IIUM

Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:34209936-RID:44852267
IP: 202.1.xxx.xxx
2021-11-16 10:50:06 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936
T (+45) 33 110 220

Indsamlingsregnskab

www.grantthornton.dk

Varmt tøj til sælgerne
J.nr. 19-700-01933

1. november 2019 – 31. januar 2020

Medlem af Grant Thornton International Ltd
Medlem af RevisorGruppen Danmark

Penneo dokumentnøgle: YX0NF-DKUQH-8EDIH-XOSS6-H460U-QXHIC

Foreningen Hus Forbi

Indholdsfortegnelse

Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors erklæring

2

Anvendt regnskabspraksis

5

Resultatopgørelse 1. november 2019 – 31. januar 2020

6

Noter

7

Penneo dokumentnøgle: YX0NF-DKUQH-8EDIH-XOSS6-H460U-QXHIC

Indsamlingsregnskab

Penneo dokumentnøgle: YX0NF-DKUQH-8EDIH-XOSS6-H460U-QXHIC

Den uafhængige revisors erklæring
Til de indsamlingsansvarlige hos Foreningen Hus Forbi samt Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet ”Foreningen Hus Forbi (vintertøjsindsamlingen)”, j.nr. 19-70001933 for perioden 1. november 2019 – 31. januar 2020. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelsen nr. 160 af 26. februar 2020 (i det følgende kaldet ”retningslinjerne”).
Det er vores opfattelse at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i

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 retningslinjerne. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderlige 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 den 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 retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i regningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet
til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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overensstemmelse med retningslinjerne.

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 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 retningslinjerne, 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, om regnskabsbrugerne

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjerne, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 virksomhedens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige
har udarbejdet, er rimelige.
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træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i interne kontrol, som vi identificerer under revisionen.
København, den 4. november 2021
Grant Thornton
Statsautoriserede Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36
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Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
I henhold til Indsamlingsnævnets retningslinier skal aflæggelsen af indsamlingsregnskabet være i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
Indsamlede midler
Indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som er indsamlet via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.husforbi.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og post-

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.
Direkte omkostninger
I indsamlingsregnskabet indregnes alle afholdte omkostninger til at facilitere indsamlingen.
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omdeling.

Resultatopgørelse for 1. november 2019 - 31. januar 2020
Note

2019/20
kr.
Indsamlede midler
Indtægter i alt

2

Direkte omkostninger
Omkostninger i alt

3

94.726
94.726
5.000
5.000

Resultat af indsamlingen

89.726

Disponering
Modtaget fra Foreningen Hus Forbi
Årets resultat
Til disposition

5.000
89.726
94.726

Der anvendes således:
Uddelt i 2020

94.726
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1

Noter
2019/20
kr.

2

3

Indtægter
Indsamlede midler
Indtægter i alt

94.726
94.726

Direkte omkostninger
Gebyr
Administration
Direkte omkostninger i alt

1.000
4.000
5.000

Uddelt i 2020
Vinterjakker og bukser
Uddelt i alt

94.726
94.726
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