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Forøningen  S Skoler

Ledelsespåtegning

Vi har  dags  dato  aflagt  indsamlingsregnskab  vedrorende  indsamling  af penge  til opbygning

af sko]er  ved  den  syriske  grænse  for perioden  15.04.20  - 14.04.21

Indsamlingsregnskabet  aflægges  i overensstemmelse  med  bekendt(gørelsen  nr. 160 af 26.

februar  2020  om  indsamling  mv.

Det  er  vores  opfattelse,  at  indsamlingen  er  foretaget  ø overensstemmelse  med

Indsamlxngsloven  og gxver  et  retvisende  binede  af foremngens  ak5vtteter.

København  K, den  28. maj  2021

Bestyrelsen

Lars  Bo Kirk,  formand

d
Zaral"i  Kirketerp-Møuer

8
Maren  Elise Gilling
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Foreningen  5 Skoler

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi  har  for  Foreningen  5 Skoler  revideret  indsamlingsregnskabet  efter  afholdelse

indsarnlingsaktiviteter  for perioden  15.  april  2020  - 14. april  2021,  j.nr.  20-700-02333.

Regnskabet  udviser  en  samlet  indtægt  på  332.582  kr.  og  et  resultat  på  0 kr.

Det  er vores  opfattelse,  at regnskabet  eft,er  afholdelse  af  indsam1ingsaktiviteter  for  perioden

15.04.20  - 14.04.21,  j.nr.  20-700-02333,  i al væsentlighed  er udarbejdet  i overensstemmelse

med  den  givne  tilladelse  og  bekendtgørelse  nr.  160  af  26. februar  2020  om  indsamlinger  m.v.

Det  er endvidere  vores  opfattelse,  at  overskuddet  er anvendt  som  anført  i regnskabet.

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

regnskabet".  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  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

Uden  at modificere  vores  konklusion  henleder  vi opmærksornheden  på, at regnskabet  er

opgjort  efter  den  givne  tinadelse  og  bekendtgørelse  nr.  180  af 26. februar  2020 om

indsamlinger  m.v.  og  ikke  efter  en  regnskabsmæssig  begrebsramme  med  generelt  formål.

Vores  erklæring  er  udelukkende  udarbejdet  til  brug  for  Foreningen  5 Skoler  og

Indsarnlingsnævnet  og  bør  ikke  udleveres  til  ener  anvendes  af  andre  parter.

Ledelsens  ansvar  for  regnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  at  udarbejde  regnskabet  i overenssternmelse  med  bekendtgørelse

nr. 160  af 26. februar  2020  om  indsamlinger  m.v.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den

interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et regnskab  uden

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl.
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Foreningan  5 8ko1er

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  regnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om  regnskabet  som  helhed  er uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og at aigive  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  ener fejl  og kan  betragtes

som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  ener 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  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og vurderer  vi  risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i regnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reaktion

på disse  risici  sarnt  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  sarnmensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  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 kormusion  om  effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stining  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.
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Foreningen  5 Skoler

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Vi  ko:aununikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmaessige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmaessige  observationer,

herunder  eventuene  betydelige  mangler  i  intem  kontrol,  som  vi  identificerer  under

revisionen.

København,  den  28. maj  2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Statsautoriseret  revisor
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F'orøningen  5 Skoler

INDT  ÆGTER

Note

Indsarnling

Indtægter  i alt

UDGIFTER

Omkostninger  ifm.  fundraising

Drift  af  skoler

Udgifter  i alt

Arets  resultat
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Resultatopgørelse

2020

DKK

332.582

332.582

8.897

323.685

332.582
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Foreningen  5 Skoler

Anvendt  regnskabspraksis

Generelt

I henhold  til  Indsamlingsnævnets  retningslinjer  skal  aflæggelsen  af indsamlingsregnskabet

være  i overensstemmelse  med  bekendtgørelsen  nr. "160 af 26. februar  2020  om  indsamling  mv.

Indsamlede  midler

Indsamlingsregnskabet  omfatter  modtagne  beløb  som  er  indsamlet  ved  opstilling  af

indsamlingsbøsser  og events  samt via hjemmeside/donationsmodel  (www.5sko1er.nu1

sociale  medier,  salg/auktion  og merchandise.

De indsamlede  midler  modtages  via  mobile  betalingsløsninger  og  kontooverførsel.

Omkostninger

I indsamlingsregnskabet  indregnes  ane afholdte  omkostninger  til  at facilitere  indsamlingen

samt  ornkostninger  til  drift  af skolerne.
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