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Med Israel For Fred Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 15.05.20 –
31.12.20 for indsamlingen til drift af nyheds-hjemmesiden www.miff,dk, den tilhørende Facebookside, arrangementer og andet arbejde i organisations regi.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelsen om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020 samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens resultat for
indsamlingen for perioden 15.05.20 – 31.12.20.

Rika Sissi Greenberg
Bestyrelsesmedlem

Conrad Myrland
Bestyrelsesformand

Kjetil Ravn Hansen
Bestyrelsesmedlem

4

Penneo dokumentnøgle: 0BNGI-EO0JN-H24NE-DJ77I-CO1A1-5IJHC

Lyngby, den 12. maj 2021

Med Israel For Fred Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Med Israel For Fred Danmark og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Med Israel For Fred Danmark, j.nr. 20-700-02459 for
regnskabsperioden 15.05.20 - 31.12.20 med samlede indtægter på i alt t.DKK 83. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter Indsamlingsnævnets retningslinjer.

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 erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af værestedet 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 vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Uden at modificere vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020 samt Lov om indsamlinger nr. 511 af 26. maj 2014 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for ledelsen og projektets tilsynsmyndighed
og kan som følge heraf være uegnet til andre formål.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der er rigtigt, det vil sige
uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamlinger nr. 511 af 26. maj 2014. 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 rigtigt, det
vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 samt Lov om indsamlinger nr. 511 af 26. maj 2014.

Med Israel For Fred Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af værestedets 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 den øverste ledelse 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.
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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.

Med Israel For Fred Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Søborg, den 12. maj 2021
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68
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Michael Anker
Reg. revisor
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Med Israel For Fred Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Virksomhedens aktivitet består i at skabe en dybere forståelse og sympati for Israel og de jødiske folk via saglig information om Israel, det jødiske folk og Mellemøsten.
Indsamlingsformål.
Foreningen har haft ansvaret for indsamlingen, til drift af nyheds-hjemmesiden www.miff,dk,
den tilhørende facebookside, arrangementer og andet arbejde i organisations regi.
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Hele donationen fra indsamlingen, er alle anvendt direkte og ubeskåret til ovenstående formål
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Med Israel For Fred Danmark

Resultatopgørelse

15.05.20
- 31.12.20
DKK

Note

Indtægter

3

Omkostninger vedrørende indsamlingen

14.818

Resultat før ekstraordinære poster

68.490

Anvendelse af indsamlingens overskud

68.490

Årets resultat

0
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83.308
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Med Israel For Fred Danmark

Noter

GENERELT
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i indsamlingslovens Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt lov om indsamling nr. 511 af 26. maj
2014
Formålet med indsamlingsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter
for indsamlingsregnskabet til drift af nyheds-hjemmesiden www.miff,dk, den tilhørende Facebookside, arrangementer og andet arbejde i organisations regi

Indtægter
Indsamlede midler består af de modtagne beløb i hele indsamlingsperioden 15.05.20 – 31.12.20.

Omkostninger vedrørende indsamlingen
Omkostningerne omfatter alle administrationsomkostninger, som indregnes i takt med at de
afholdes. Omkostningerne omfatter omkostninger, der er medgået til at opnå de indsamlede
midler.

Anvendelse af indsamlingens overskud
Omfatter omkostninger til drift af nyheds-hjemmesiden www.miff,dk, den tilhørende Facebookside, arrangementer og andet arbejde i organisations regi.
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RESULTATOPGØRELSE

Med Israel For Fred Danmark

Noter

15.05.20
- 31.12.20
DKK

2. Omkostninger vedrørende indsamlingen

I alt

1.100
4.626
2.666
426
6.000
14.818

3. Anvendelse af indsamlingens overskud
Facebook
Gager og sociale omkostninger

12.271
56.219

I alt

68.490
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Gebyr Indsamlingsnævnet
Facebook annoncer
Inmobile
Bankgebyrer
Afsat revisor
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