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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2020 for indsamlingen til Global Kidz – Til Global Kidz og udvikling og udfoldelse af gratis aktiviteter
målrettet børn og unge, Klimakampens Støtteforening – Til Extencion Rebellion Danmarks frivillige og aktivistiske ungefællesskaber, Kirkens Korshær Storkøbenhavn – Til kirkens korshærs morgencafé YouPeople og
YouPeoples frivillige fællesskab og Joannahuset – Danmarks første børne-ungekrisecenter.
Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af 8. marts 2019, jf. jr.nr. 19-72-00235 og i overensstemmelse
med indsamlingsloven og retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
Indsamlingsregnskabet godkendes hermed.
Roskilde, den 23. marts 2021
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab
Til Foreningen Roskilde Festival og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret det af Foreningen Roskilde Festival aflagte indsamlingsregnskab til fordel for Global Kidz,
Klimakampens Støtteforening, Kirkens Korshær Storkøbenhavn og Joannahuset.
Indsamlingsregnskabet udviser indtægter på 561.000 kr. og et omkostningsforbrug på 27.775 kr. for perioden
1. januar – 31. december 2020.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020 i al væsentlighed
er udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014
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. 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
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af
27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med lov nr.
511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformationer, 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 brugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af Foreningen Roskilde Festival på grundlag af lov nr. 511 af 26. maj
2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamlinger mv.
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab

•

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 foreningens 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 begivenheder i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014 om offentlige indsamlinger.

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.
København, den 23. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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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:
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Ledelsesberetning
Roskilde Festival har i 2020 foretaget to indsamlinger: ’Making a Change’ og ’Unges Fællesskaber’ og overordnet indsamlet under det hos Indsamlingsnævnets godkendte formål:
Indsamlede midler anvendes til fordel for initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt at støtte humanitært, andet alment velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde.
Begge indsamlinger blev foretaget i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr.
820 af 27. juni 2014, og de indsamlede midler indsat på separat bankkonto.

I forbindelse med billetsalg til Roskilde Festival 2020 var det muligt at købe en Making-a-Change billet. Via
en donationsfunktion på Roskilde Festivals billetudbyder, Ticketmaster, kunne biletkøbere give en donation til
Røde Kors på 200 kr. som tilkøb til 2020 festivalbilletten.
Der blev i alt solgt 692 Making-a-Change billetter svarende til 138.400 kr.
Da Roskilde Festival 2020 blev aflyst grundet Covid-19, er indsamlingen dog ikke formelt afsluttet.
Størstedelen af billetkøbere valgte at overføre deres billet til festival 2021, men endnu er der ikke sikkerhed
for, at festival 2021 kan afvikles. Samtidig er det ikke teknisk muligt for Ticket Master at adskille donation fra
billetkøb.
Skulle Roskilde Festival i 2021 blive ramt af endnu en aflysning pga. Corona, kan vi derfor stå i en situation,
hvor købte billetter skal refunderes og derved også alle de indsamlede midler. Derfor er indsamlede ’Making a
Change’ midler hensat i årsregnskabet, overført til 2021 og uddeles først, når der er afklaring om 2021 festival.
Denne løsning er godkendt af Indsamlingsnævnet.
Beskrivelse af Making a Change indsamlingsformål
Med udgangspunkt i det overordnede indsamlingsformål, støttede Making a Change indsamlingen Røde Kors’
arbejde for ensomme og psykisk sårbare unge i Danmark. Indsamlede midler fra Making a Change-billetten
skal hjælpe ensomme unge til at være del af et fællesskab og sikre, at flere ensomme unge får kontakt med andre. Og at flere unge med psykiske lidelser kommer med i Røde Kors’ aktiviteter og netværk, der giver dem
mod og værktøjer, så de igen kan indgå i nære relationer. De indsamlede penge går ubeskåret til Røde Kors’
aktiviteter for sårbare og udsatte unge.
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Ledelsesberetning (fortsat)
UNGES FÆLLESSKABER
Efter aflysningen af Roskilde Festival 2020, gennemførte vi i juni/juli måned en DIY Festival kampagne, hvor
vi samlede ind til at styrke og fremme unges fællesskaber. Der blev indsamlet via salg af støttearmbånd samt
madkasser fra Meyers, hvor 20% af kassens pris gik til indsamlingen.
Der blev indsamlet 36.623 kr. via salg af madkasser og 523.608,83 kr. via salg af støttearmbånd. I alt
560.231,83 DKK.

Global Kidz

81.000,00

Klimakampens Støtteforening / Extinction
Rebellion DK

80.000,00

Kirkens Korshær / YouPeople

100.000,00

Joannahuset

300.000,00
561.000,00

Da enkelte har brugt deres returret ved køb af støttearmbånd, er der udbetalt en smule mere, end der blev indsamlet.
Beskrivelse af uddelinger under Unges Fællesskaber
GLOBAL KIDZ (DK)
Global Kidz underviser i dans og bevægelse fra alle verdenshjørner i byområder, der har en stor koncentration
af udsatte familier (dele af Amager, Bispebjerg, indre- og ydre Nørrebro). Global Kidz bygger bro og har en
særlig evne til at rekruttere og inkludere børn, unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund til at deltage i
foreningens aktiviteter og fællesskab og de formår, gennem dans, at inkludere familier, der ikke normalt er en
del af foreningslivet.
Johannahuset- Danmarks første børne- ungekrisecenter (DK)
Alt for mange børn og unge, der bliver udsat for overgreb og svigt, er nødsaget til at forblive i hjemmet hos deres forældre, eller der hvor de er anbragt, da de ikke ved, hvor de kan søge hen eller opholde sig. Hvis de endelig tager beslutningen om at komme væk fra hjemmet, ender de ofte tilfældige steder på gaden, i parker eller
hos tilfældige mennesker, de ikke kender særligt godt.
I maj måned 2020 åbnede Danmarks første børne-ungekrisecenter, Joannahuset, hvor børn og unge, der har
brug for hjælp, kan møde personligt op og døgnet rundt få omsorg, rådgivning og husly.

Ledelsesberetning (fortsat)
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Under det overordnede godkendte indsamlingsformål og det underliggende fokus på unges fællesskaber blev
de indsamlede midler efterfølgende uddelt til:
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Extinction Rebellion Ungdom (DK)
Den danske afdeling af Extinction Rebellion samler unge der sammen kæmper for at skabe en grønnere verden
og sikre vores alle sammen fremtid. Det er fællesskaber som på én gang kæmper for det fælles bedste og hvor
unge går forrest i civile aktioner, protester og med aktivistiske greb maner til handling.
YouPeople (DK)
YouPeople er en morgencafé for hjemløse pantsamlere i Folkets Hus, Nørrebro. YouPeople åbnede i august og
har på kort tid skabt på et stærkt fællesskab af unge frivillige, i starten af 20'erne. De unge frivillige serverer
kaffe/te og morgenmad til pantsamlere, der har brug for et pusterum og et hvil. Den enkle, medmenneskelige
ide er, at med en god start på dagen, bliver endnu en dag på gaden mere overskuelig. De hjemløse pantsamlere,

YouPeople er et selvstændigt initiativ af, forankret i Kirkens Korshær.
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der bruger cafeen, er mellem 19-50 år, med en gennemsnitsalder under 35.
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2020
kr.
___________

1

561.000
___________

Indtægter i alt
Direkte omkostninger

561.000
___________
2

(27.775)
___________

Omkostninger i alt

(27.775)
___________

Årets resultat (overskudsgrad udgør 100%)

533.225
___________

Disponering
Modtaget fra Foreningen Roskilde Festival

27.775

Årets resultat

561.000
___________

Til disposition

561.000
___________

Der anvendes således:
Uddelt i 2020

3

561.000
___________
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Indsamlet beløb

Note
____
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Noter
2020
kr.
___________

1. Indtægter
Indsamlet beløb

561.000
___________

Indtægter i alt

561.000
___________

2. Direkte omkostninger
Anmeldelse af indsamling

11.875
3.400

Revision og opstilling af regnskab

12.500
___________

Direkte omkostninger i alt

27.775
___________

3. Uddelt i 2020
Global Kidz

81.000

Klimakampens Støtteforening

80.000

Kirkens Korshær Storkøbenhavn

100.000

Joannahuset

300.000
___________

Uddelt i alt

561.000
___________
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Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr 1229 af 24. oktober 2018 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
Indsamlet beløb
Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen.
Omkostninger
Omkostningerne omfatter alle direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af indsamlingen – herunder
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gebyr til Indsamlingsnævnet i henhold til lovens §14 m.m.
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