Porsevej 6, 6100 Haderslev
CVR-nr. 82 38 81 17

Indsamlingsregnskab

2021

Penneo dokumentnøgle: 5G5KZ-F31CB-660KW-BTQ71-IS40K-F0CYL

Norea Radio Danmark

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for perioden 1. januar
- 31. december 2021 for foreningen Norea Radio Danmark.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med §9 i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020 om indsamlinger. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i
overensstemmelse med den gældende praksis.

Som indsamlingsansvarlig bekræfter vi hermed at indsamlingen er sket efter reglerne i
indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger.
Haderslev, den 1. juli 2022

Kim S. Andersen
Formand

Ole Sørensen
daglig leder

formand@norea.dk

os@norea.dk
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens
resultat, herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af rimelige udgifter afholdt i
forbindelse med indsamlingen, samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og
fyldestgørende for en økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Norea Radio Danmark (tilskudsmodtager) og Indsamlingsnævnet (tilskudsgiver).
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Norea Radio Danmark for perioden 1. januar - 31.
december 2020. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offentlige indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse:
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Indsamlingsregnskabet er
udarbejdet med henblik på at hjælpe Norea Radion Danmark til overholdelse af de regnskabsmæssige
bestemmelser i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Som følge
heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Norea Radio Danmark og Indsamlingsnævnet
og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Norea Radio Danmark og
Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige Indsamlinger. 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.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Revisors ansvar for revisionen 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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.
Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. 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.
Silkeborg, den 1. juli 2022
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Tom Østergaard
statsautoriseret revisor
mne32096
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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, 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.

LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Noreas formål er at udbrede det kristne budskab primært i områder og blandt folkeslag,
der er lukkede for traditionel mission, og i Danmark.
Dette formål ønskes realiseret ved en målrettet og strategisk anvendelse af elektroniske
medier.
Indsamlingen
Indsamlingen sker i offentligheden, herunder via hjemmesiden "www.norea.dk",
”www.lysetoglivet.dk” og ”www.tilliv.dk”.

Resultatet af indsamlingen
De indsamlede midler er anvendt til delvis dækning af foreningens arbejde.

Penneo dokumentnøgle: 5G5KZ-F31CB-660KW-BTQ71-IS40K-F0CYL

Foreningen er godkendt efter ligningslovens §8 og §12 stk. 3 til at modtage gaver.

Indsamlingsregnskab 1. januar- 31. december 2021
228.461
24.100
13.000
1.000
47.825
10.955
5.075
330.416

Produktion, broadcasst og radio distr.
Distribution PB, L&L og tilliv
Radioarbejde i Tyrkiet
Støtte til SAT7
Administration
Udgifter i alt

185.616
40.000
20.000
60.000
24.800
330.416

Indsamlingsresultat

0

330416
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Indsamling generelt
Donationer Lyset&Livet.dk og Tilliv.dk
Donationer Tyrkiet og Mellemøsten
Donationer "Kvinder med Håb"
Donationer SAT 7
Donationer Somalia
Salg af bøger og PR artikler
Indtægter i alt

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.”

Ole Sørensen

Kim Schou Andersen

Daglig leder
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Tom Østergaard
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