DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Civilstyrelsen
Vi har udført de arbejdshandlinger, som er angivet nedenfor vedrørende overskudserklæring
for Indsamlingsnævnets j. nr. 18-700-01001 vedr. indsamlingsregnskab for Baaring Efterskole
& Højskole for perioden 20. september 2018 til den 31. december 2019.
Overskudserklæringen er udarbejdet af Baaring Efterskole & Højskole og udviser et overskud
til anvendelse i henhold til indsamlingsregnskabet på kr. 138.202

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, og arbejdet er opsummeret som følger:
1. Vi har kontrolleret, at det anvendte overskud i henhold til overskudserklæringen på kr.
138.202, stemmer med det af os reviderede indsamlingsregnskab for perioden 20. september 2018 til den 31. december 2019.
2. Vi har kontrolleret at de indsamlede midler på kr. 138.202 er anvendt til opstart af Baaring Efterskole & Højskole, herunder til indkøb af inventar, drift af bygninger m.v., jf.
årsrapport og bogføringen for skolen for 2020.
Vi har fundet følgende forhold:
a. Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at det anvendte overskud i henhold til overskudserklæringen på kr. 138.202 stemmer med det reviderede indsamlingsregnskab for perioden 20.
september 2018 – 31. december 2019, dateret den 7. maj 2020.
b. Med hensyn til punkt 2 har vi konstateret at det kontante indestående fra indsamlingen i
henhold til indsamlingsregnskabet på kr. 130.081 er bogført som åbningssaldo på bankkontoen pr. 1. januar 2020 i årsregnskabet for Baaring Efterskole & Højskole under etablering
for 2020, og at dette beløb efterfølgende, jf. bogføringen for skolen i regnskabsåret 2020,
er anvendt til bl.a. møbler, andet inventar og IT. Derudover kan vi konstatere, at der i
indsamlingsperioden 20. september 2018 – 31. december 2019 er anvendt det resterende
beløb fra det kontante indestående på kr. 130.081 og op til det samlede indsamlede beløb
på kr. 138.202, til småanskaffelser, IT m.v., jf. indsamlingsregnskabet.
Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med
internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.
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Arbejdshandlingerne blev udført i henhold til aftale mellem Baaring Efterskole & Højskole og
Civilstyrelsen, således at Baaring Efterskole & Højskole får en erklæring fra revisor i tilknytning til den af Baaring Efterskole & Højskole udarbejdede og underskrevne overskudserklæring.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings
første afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen vedrører kun de arbejdshandlinger, der er nævnt ovenfor, og kan ikke
udstrækkes til at omhandle skolens regnskab som en helhed.
Herning, den 30. september 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
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Steen Hestbech
Statsautoriseret revisor
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