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Foreningsoplysninger 

Forening 
Støtteforeningen for forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen 

c/o Marie Blønd 
Halfdansgade 35, 1 
2300 København S 

CVR-nr.: 40 93 32 39 

Hjemstedskommune: København 

Telefon: 61670904 

E-mail: stoet@hvorerderenvoksen.dk

Web: www.hvorerderenvoksen.dk/stoet-bevaegelsen-hvorerderenvoksen/

Sagsnr.hos indsamlingsnævnet: 
20-700-02665

Bestyrelse 
Forperson  Marie Blønd 
Næstformand   Cille Torp-Strunz 
Kasserer  Maria Storm Delroy 
Medlem Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

Postboks 1600 

0900 København C 

mailto:stoet@hvorerderenvoksen.dk
http://www.hvorerderenvoksen.dk/stoet-bevaegelsen-hvorerderenvoksen/
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Bestyrelsesberetning 

Grundlaget for indsamlingen 
Indsamlingen er gennemført i perioden 7. august 2020 - 6. august 2021 i overensstemmelse med tilladelse fra 
Indsamlingsnævnet dateret 11. august 2020, sagsnr.20-700-02665 og iht god indsamlingskik jf. lovens §17.       

Indsamlingen er lavet via Mobilepay nr. 924565, der er tilknyttet foreningens konto 0554-131231. 

Hoved-indsamlingerne blev foretaget til ‘Bamse-demo’ d. 12 september 2020 og ‘Hvor langt vil du gå for 
børnene?’ d. 6. juni 2021 i forbindelse med HvorErDerEnVoksens ‘Børnenes Uge’ fra d. 31/5-6/6 i 2021 og derfor 
er indsamlingsmidler primært gået ind i de perioder.   

Resultatet af indsamlingen 
Der blev i perioden indsamlet i alt 95.180 kr. udlignet med afholdte udgifter for samlet 95.180 kr. hvilket giver et 
resultat på 0 kr.  

Disponeringen af indsamlingsmidler 
Vi vil som bestyrelse gerne pointere, at forbruget af indsamlingsmidlerne, har været stærkt præget af covid-19. 
Vi har forsøgt at vise samfundssind, ved ikke at samle store flokke af mennesker til demonstrationer, men søgt 
alternativer. Demonstrationer har været afholdt med bamseindsamling og online streaming, aktioner har været 
holdt i mindre størrelser primært ved Folketingent og Børne- og Unge Ministeriet. I 2021 valgte vi at bruge 
midler på blandt andet trykt og digitalt kampagnemateriale der blev distribueret til nyvalgte 
kommunalpolitikere, hvor omsættertabellens metode og resultat af beregninger af reelle normeringer indgår.  
Hjemmesiden blev også et vigtigt og meget brugt værktøj for Forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen til 
folkeoplysning om reelle normeringer og i den fortsatte kamp for minimumsnormeringer i børnehøjde. Alle 
udgifter er afviklet i overensstemmelse med indsamlingstilladelse af 11. august 2020, sagsnr. 20-700-02665 
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingregnskab for Støtte-
foreningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen 2020-2021 
journal nr: 20-700-02665 

Til Støtteforeningen for Forældrebevægelsen 
Konklusions 
Vi har revideret det medfølgende regnskab, der udviser indtægter på 95.180 kr. og afholdte udgifter på 
95.180 kr.  
 
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt be-
kendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 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 regnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med interna-
tionale 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 distributi-
on og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbe-
stemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan regnskabet være ueg-
net til andet formål.  
 
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Støtteforeningen og Indsamlingsnævnet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter end Støtteforeningen og Indsamlingsnævnet.  
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
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Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmel-
serne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, 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. Fejlinforma-
tion kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-
lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet. 
 
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 professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover:  
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er høje-
re end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-
trol. 

• 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 regnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i 
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. 

 



Deloitte  
 

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisi-
onen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
København, den 03.02.2022 
 
Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerforening 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
 
Susanne Arnfred Møller 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr: mne24625 
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Resultat af indsamlingen 

INDTÆGTER 

Indsamlet Mobilepay 2020 39.630 
Indsamlet Mobilepay 2021 34.550 
Indsamlet fra organisationer 21.000 
Indsamlet I alt: 95.180 

UDGIFTER 

Demo & aktioner 
Bamse-demo 33.618 
Diverse aktioner på Christiansborg 4.052 
Børnenes uge 1.063 

Kampagnemateriale  
Virkelighedens Dagtilbud 36.727 

Øvrige udgifter forbundet med indsamling 
Hjemmeside 3.464 
Ansøgningsgebyr, indsamlingsnævnet 1.100 
Mobilepay indsamlingskonto 2.092 
Renteudgifter bank 565 
Hensat revision 12.500 

Udgifter ialt 95.180 

RESULTAT 0 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabet indeholder alene de aktiviteter, som vedrører indsamlingen med sagsnr 20-700-02665, som der blev 
givet tilladelse til d. 11. august 2020 fra Indsamlingsnævnet.      

Indtægter 
Posten indeholder alene bidrag givet fra private donorer og organisationer i perioden 7/8-2020 til 6/8-2021 
primært via mobilepay nummeret Mobilepay nr. 924565 der er tilknyttet foreningens konto 0554-131231 og ved 
konto overførsel. Indtægter er således kun gået ind på denne konto dedikeret til indsamlingsmidler. Der forekom 
en fejlindbetaling til denne konto på kr. 20.000 og dette er redegjort som en fejl overfor revisor med 
dokumentation.   

Udgifter 
Posten indeholder udgifter i forbindelse med indsamlingsaktionerne: demonstrationer og aktioner for formålet 
at indføre minimumsnormeringer i børnehøjde. I udgifterne er der trykte materialer, markedsføringsannoncer, 
merchandise, materialer til aktioner, hjemmeside omkostninger, fragt- og distributionsudgifter. Derudover er der 
inkluderet scene-lyd og streaming service i forbindelse med bamse-demonstrationen d. 12. september 2020. 

I administrationsomkostninger er der medregnet udgifter, der er direkte relateret til indsamlingsnævnets krav 
om gebyrer og revisionspåtegning. Derudover er der medregnet udgifter brugt på admin og rente- udgifter i 
forbindelse med indsamlingskonto i bank og hos MobilePay. 

Udgifterne er afviklet og betalt på tidspunktet for udgiftens betaling og er for perioden d. 11. august 2020 til d. 
31. januar 2021.
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