INDSAMLINGSREGNSKAB
FAGLIGT FÆLLES FORBUND
1. marts 2019-31. december 2019
CVR nr. 31 37 80 28
J.nr. 19-700-01421

3F
Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1790 København V

Side I

Ledelsens beretning
Regnskabsprincipper
Dette indsamlingsregnskab er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsbekendtgørelsens
§8-9.
lndsamlingsnævnet har den 6. marts 2019 anerkendt 3Fs anmeldelse om indsamling til støtte for
at forbedre flygtninges vilkår i Jordan.

Beretning
Der blev i alt indsamlet kr. 558.417 hvoraf kr. 15.967 er anvendt til udgifter i forbindelse
med indsamlingen. Der er således et overskud fra indsamlingen på kr. 542.450.
Disse midler vil blive anvendt til fagbevægelsens indsats for at forbedre flygtninges
vilkår i Jordan gennem uddannelse og organisering samt støtte den jordanske fagforening
for bygningsarbejdere i deres kamp mod udnyttelse at flygtninge.

Ledelsens påtegning
Vi erklærer hermed, at indsamlingen er foretaget i overenstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og i bekendtgørelse om indsamling mv.

København den 30. juni 2020

Je4per)Nielsen
Leier at 3F International

/

Mette Anni Jørensi
International økono17koordinator
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Den uafhængige revisors erklæring

Til Fagligt Fælles Forbund

Erklæring på projektregnskabet Konklusion
Vi har revideret projektregnskabet for Fagligt Fælles Forbund for tilskud modtaget under
lndsamlingsnævnet, j.nr. 19-700-01421, med indtægter kr. 558.417 og udgifter kr. 15.967, for perioden
1. marts 2019 31. december 2019.
-

Projektregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt
tilsagnsbrev af 6. marts 2019 fra lndsamlingsnævnet. (i det følgende kaldet “tilskudsgivers
retningslinjer”).
Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i
overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det 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 projektregnskabet er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers
retningslinjer. Projektregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til
overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som følge heraf kan
projektregnskabet være uegnet til andet formål.
-

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Kravet om anmeldelse jf. bekendtgørelsens §2, senest 2 uger før, er ikke overholdt idet,
ansøgningsblanketten først er indsendt den 1. marts 2019 samme dag som indsamlingens startdato.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Vi har ikke fået dokumentation for at afdelingerne har tømt indsamlingsbøsserne 2 i forening. Der er i
mail af 17. september 2019, udsendt til afdelingerne fra projektansvarligJesper Nielsen, medsendt
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Ledelsens ansvar for projektregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs, udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
projektregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet 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 projektregnskabet.
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 projektregnskabet, 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, vildiedning eller tilsidesættelse at intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af projektregnskabet 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 at ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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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.

Københav»fieriO. juni 2020
Ri Sta [osçt Revisionsaktieselskab
CVR-jr/S3i’ 14

Ma’rtin SØrensen
statsautoriseret revisor
Mne. nr. mne35502
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DKK
INDTÆGTER
3F kongres
MobilePay, netbank og stande
Optjente renter

272.000
286.416
i

Samlede indtægter

558.417

UDGIFTER
Indsamlingstilladelse
Indsamlingsmaterialer
Bankgebyrer
Revision

1.100
4.866
i
10.000

Samlede udgifter

15.967

OVERSKUD

542.450

