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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for Climaider ApS for perioden 
27. december 2019 – 26. december 2020. 

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med  BEK nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige ind-
samlinger og lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet er i overensstemmelse med de indsamlede midler pr. 
26. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 27. december – 26. de-
cember 2020. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler. 

København, den 22. februar 2021  
     
Direktion:     
     
     
     
       
Oliver Whimster Martinsen 
Adm. Direktør 

 Oskar Dahl Hansen 
Direktør 

 Victor Bergholt 
Direktør 

     
 

Victor Bergholt

Victor Bergholt

Victor Bergholt

Victor Bergholt

Victor Bergholt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Climaider ApS  

Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende regnskab for landsdækkende indsamling i perioden 27. december 2019 
til 26. december 2020 til fordel for beplantning og beskyttelse af skov, der udviser et samlet indsamlet beløb 
på 751.425 kr. og afholdte udgifter på 187.856 kr. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for landsdækkende gadeindsamling indsamling i perio-
den perioden 27. december 2019 til 26. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i BEK nr. 820 af 27. juni 2014 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. 
maj 2014. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisorerklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige af 
foreningen 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 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 om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distri-
bution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde bestem-
melserne i BEK nr. 820 af 27Juni 2014 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26.maj 2014. Som følge heraf 
kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Climaider ApS og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres 
til eller anvendes af andre parter end Climaider ApS og Indsamlingsnævnet. Dette forhold har ikke medført 
modifikation til vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med bestemmelserne i BEK nr. 820 af 27Juni 2014 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26.maj 2014. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab 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 revisionspåtegning 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 regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
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 væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

— opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af fondens 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. 

— tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte 
revision af indsamlingsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med indsamlingsregnskabet. 

København, den 22. februar 2021 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Morten Høgh-Petersen 
statsaut. revisor 
mne34283 
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Ledelsesberetning 

Virksomhedsoplysninger 
Climaider ApS 
Blågårds Plads 4, st. tv. 
2200 København N 

CVR-nr.:  39 83 50 37 
Stiftet:  21.08.2018 
Hjemsted:  København  

Regnskabsår:  1. januar - 31. december 

Direktion 
Oliver Whimster Martinsen, adm. direktør 

Oskar Dahl Hansen, direktør 

Victor Bergholt, direktør 

Bestyrelse  
Claus Nielsen, formand 

Oskar Dahl Hansen 

Victor Bergholt 

Oliver Whimster Martinsen 

Mikal Christian Hallstrup 
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Ledelsesberetning for indsamling 

Indsamlingens område og journalnummer. 
Indsamlingen er foregået landsdækkende og vores journalnummer er: 20-700-02091 

Anvendelse af indsamlede midler 
De indsamlede midler er anvendt til beplantning og beskyttelse af skov jf. vores formålsbeskrivelse. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne 
i BEK nr. 820 af 27. juni 2014 og Indsamlingsloven og i overensstemmelse med følgende regnskabspraksis: 

Indsamlet beløb 
Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen. 

Omkostninger 
Omkostningerne omfatter alle omkostninger forbundet med gennemførelse af indsamlingen, dog begrænset 
til 25% af det indsamlede beløb.  
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Indsamlingsregnskab 27. december – 26. december  
 
DKK 

 27.12.2019 – 
26.12.2020   

Indsamlet i perioden  751.425   
 
Anvendt på administration i perioden   
Begrænset til 25% af indsamlet beløb*  -187.856 
   
   
Anvendt til beplantning og beskyttelse af skov i indsamlingsperio-

den**   
  -568.122   
Resterende indsamlede midler anvendt på formålet efter indsamlings-

periodens udløb***   
  -4.554 
   
I alt anvendt på formålet  -572.676     

 
* Administrations omkostningerne er begrænset til 25% af de indsamlede midler jf. vedtægterne for Cli-
maider. 
 
** De 568.122 kr. er anvendt på formålet i forbindelse med beplantning og beskyttelse af skov for perio-

den. 
 
*** I forbindelse med afgivelse af projektregnskabet erklæres det af revisor, at de 4.554 kr. er anvendt på 

formålet efter periodens afslutning.. 

 


