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Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har  udarbejdet  regnskabet  for indsamling  20-700-02936  udvisende  et indsamlingsresultat  på

88.668  kr. Indsamlingen  og anvendelsen  af indsamlingens  midler  er gennemfØrt  i perioden  27. no-

vember  2020  - 26. november  2021.

Vi kan hermed  erklære,  at regnskabet  er  aflagt  i overensstemmelse  med  lov.  nr. 511  af  26. maj  2014

om offentlige  indsamlinger  samt bekendtgørelse  nr 160  af 26/02/2020,  ligesom  vi skal  erklære  at alle

indtægter  og udgifter  er  medtaget  i regnskabet.

Undertegnet  er ansvarlig  for  indsamlingen  og erklærer  ved underskrift,  at indsamlingen  er foretaget  i

overensstemmelse  med  reglerne  i indsamlingsloven  og indsamIingsbekendtgøreIsen,  jf. bekendtgBrel-

sen § 8, stk.  1, nr. 3.

Kgibenhavn  SV, den  19.  maj  2022

Bestyrelse

a h M  )-'-( c':)Jik,4,.   (' 7<9) '-jai.L' '«"; Xlx g%
Pernille  Sonne

Formand

Hanne  Anette  Petersen

Medansvarlig  for  indsamling
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Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

DEN UAFHÆNGIGE  REVISORS  REVISIONSPÅTEGNING

Til  indsamlingsnævnet

Revisionspåtegning  på indsamlingsregnskabet

KonklusØon

Vi har  revidBret  det  medfølgende  indsamlingsregnskab  For Foreningen  Fiskerhavnens  Venner  For perio-

den 27. november  2020  - 26. november  2021,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter.  Mid-

lerne fra indsamlingen  er anvendt  til fordel  for Foreningen  Fiskerhavnens  Venner.  Herunder  demon-

strationer,  informationsmateriaIe,  oplysninger-  og debatarrangementer  samt  juridisk  bistand  i klage-

sager.  I tilfælde  af, at der  er et overskydende  beløb efter,  at formålet  er opfyldt,  skal de overskydende

midler  henfBres  til Foreningen  Fiskerhavnens  Venner.  IndsamIingsregnskabet  udviser  indsamlede  be-

løb på 88.668  kr. og udgifter  for  96.781  kr., samlet  et resultat  på -8.113  kr.

Det er vores  opfattelse,  at indsamlingen  for  perioden  27. november  2020  - 26. november  2021 i alle

væsentlige  henseender  er udarbejdet  i overensstemmelse  med bestemmelserne  i Bekendtgørelsen  nr.

nr 160  af 26/02/2020.

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 revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af indsamlingsregnskabet".  Vi

er uafhængige  af foreningen  i overensstemmelse  med internationale  etiske  regler  for  revisorer  (IES-

BA's Etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi har  opfyldt  vores  øv-

rige etiske  forpligtelser  i henhold  til disse  regler  og krav.  Det er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revi-

sionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som grundlag  for  vores  konklusion.

Fremhævelser  af  forhold  i indsamlingsregnskabet  -  anvendt  regnskabspraksis  samt  be-

grænsning  i distributØon  og anvendelse

Vi henleder  opmærksomheden  på, at indsamIingsregnskabet  har som særligt  formål  at overholde

regnskabsbestemmeIserne  i BEK nr 160  af 26/02/2020.  Som fglge  heraf  kan indsamIingsregnskabet

være  uegnet  til andre  formål.

Vores  erklæring  er alene  udarbejdet  til brug for Foreningen  Fiskerhavnens  Vennner  og Indsamlings-

nævnet  og bgr  ikke udleveres  til eller  anvendes  af andre  parter  end Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

og Indsamlingsnævnet.

Vores  konklusion  er ikke  modificeret  som fBlge  af disse  forhold.

Ledelsens  ansvar  for  indsamlingsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et indsamlingsregnskab  i overensstemmelse  med BEK nr

160  af 26/02/2020.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,  som lede1sen anser  nød-

vendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden væsentlig  fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  be-

svigelser  eller  fejl.
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Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

DEN UAFHÆNGIGE  REVISORS  REVISIONSPÅTEGNING

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  indsamlingsregnskabet

Vores  mål er at opnå  høj grad af sikkerhed  for, om indsamIingsregnskabet  som helhed  er uden væ-

sentlig  fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og at afgive  en revisionspåteg-

ning 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  fin-

des. Fejlinformation  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 Bkonomiske

beslutninger,  som regnskabsbrugerne  træffer  på grundlag  af indsamIingsregnskabet.

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  profes-

sionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i indsamlingsregnskabet,  uan-

set 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 hBjere

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  re-

visionshandlinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men ikke for  at kunne  udtrykke  en kon-

klusion  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 indsamIingsregnskabet,

herunder  noteoplysningerne,  samt  om indsamIingsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner

og begivenheder  i overensstemmelse  med regnskabsbestemmelserne  i Bekendtgørelse  nr  160 af

26/02/2020.
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Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

DEN  UAFHÆNGIGE  REVISORS  REVISIONSPÅTEGNING

Vi kommunikerer  med  den øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omFang  og den tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle  betydeli-

ge mangler  i intern  kontrol,  som  vi identificerer  under  revisionen.

Frederiksberg,  den 19.  maj  2022

Revision  KØbenhavn

Mads  Lutz  Jørgensen  A I,

Registreret  revisor,  Cand.merc.aud.  FSR - Danske  Revisorer

mne35797



Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

FORENINGSOPlYSNINGER

Foreningen Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

c/o Zephyrus,  Bådehavnsgade  49Z

2450  København  SV

CVR-nr:

Stiftet:

Indsamlingsperiode:

40124594

28.  december  2018

27.  november  - 26.  november

Revisor Revision  København

Godkendt  RevisionspartnerseIskab

Nimbusparken  24,  3.
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Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

Resultatopgglrelse

1 Samlede  indtægter  via indsamling  i perioden  27/111 2020 - 26/11  2021

INDSAMLET  I  AlT

DET INDSAMLEDE  BELØB  ER DISPONERET  SÅLEDES:

2 Anvendte/uddelte  midler  fra indsamling  i perioden  27/11  2020 - 26/11  2021

3 Administrationsomkostninger

DISPONERET  I ALT

RESULTAT

2021/20

kr.

88.668

88.668

-86.715

-10.066

- 96.781

- 8.113
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Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

NOTER

2021

kr.

I  Samlede  indtægter  via indsamlingiperioden  27/11  2020  - 26/11  2021

Indsamlet  midler 88.668

88.668

2 Anvendte/uddelte  midler  fra  indsamling  i perioden  27/11  2020  - 26/11  2021

Advokat  (bistand  i klagesager)

Event  #Ræv

Annoncer  (oplysning)

61.700

8.000

17.015

86.715

3  Administrationsomkostninger

Indsamlingsnævnet

Mobilepay

Revisorhonorar

I.100

1.466

7.500

10.066
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Indsamling  -  Foremngen  Fiskerhavnens  Venner

J. nr.  20-700-02936

Ledelsens  regnskabserklæring  af den /  2022

vedr.  indsamlingsregnskab  for  perioden  27.  november  2020  - 26.

november  2021



Indsamling  - Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

Regnskabserklæringafden  /  2022

Indledning

Denne  regnskabserklæring  er  afgiveti  forbindelse  med  Revision  KØbenhavns  revision  afindsamlings-

regnskabet  for  Foreningen  Fiskerhavnens  Venner  for  den periode  som  sluttede  pr. 26.  november

2021.

Revisionen  udfBres  med  det  formål  at  kunne  forsyne  indsamIingsregnskabet  med  en revisionspåteg-

ning  om,  hvorvidt  indsamIingsregnskabet  er  aflagt  i overensstemmelse  med  bekendtgørelse  nr. 160

af  26/02/2020  om  offentlige  indsamlinger.

Regnskabserklæring  for  27.  november  2020  - 26.  november  2021

Ledelsen  af Foreningen  Fiskerhavnens  Venner  kan  efter  bedste  overbevisning  bekræfte  at:

Forma/fa

ffl Det  er  ledelsens  ansvar  at aflægge  indsamIingsregnskabet  således,  at indsamlingsregnska-

bet  er  udarbejdet  i overensstemmelse  med  de gældende  bekendtgBrelser,

ledelsen  har  stillet  alt  regnskabsmateriale  og underliggende  dokumentation  til rådighed,

ledelsen  anerkender  sit  ansvar  for  implementeringen  og driften  af  de regnskabs-  og kontrol-

systemer,  der  skal  forebygge  og opdage  besvigelser  og fejl,

alle  transaktioner  i det  forløbne  periode  er  foretaget  på normal  forretningsmæssig  basis,

ledelsen  har  gennemgået  og godkendt  den  af revisor  foretagne  kontering  af  årets  IBbende

transaktioner,  samt  revisors  Forslag  til efterposteringer  og Øvrige  regnskabsmæssige  æn-

dringer  i forbindelse  med  regnskabsafsIutningen,

ledelsen,  i samarbejde  med  revisionen,  har  rettet  alle  væsentlige  fejlinformationer,  som  re-

visor  har  fundet  under  revisionen  af  indsamIingsregnskabet,  således  at indsamlingsregnska-

bet  ikke  indeholder  væsentlige  fejl  og mangler  - både  enkeltvis  og sammenlagt,

ledelsen  ikke  er bekendt  med  overtrædelse  af love,  bekendtggrelser,  myndighedspåbud

m.V.,  Og

indeværende  års regnskabsmateriale  er  til  stede  og fortsat  opbevares  på betryggende  vis.

Besvigelser

a Der  ikke  har  været  uregelmæssigheder  eller  besvigelser,  som  har  omfattet  ledelsen  eller

andre  medarbejdere,  der  har  en væsentlig  rolle  i regnskabsafIæggeIsen  eller  i interne  kon-

troller,  eller  som  kunne  have  haft  væsentlig  indvirkning  på indsamIingsregnskabet,

ledelsen  har  givet  revisor  oplysning  om  resultatet  af  ledelsens  vurdering  af  risikoen  for,  at

indsamIingsregnskabet  kan  indeholde  væsentlig  fejlinformation,  som  fØlge  af  besvigelser,  og

ledelsen  har  givet  revisor  alle  væsentlige  oplysninger  vedrØrende  eventuelle  besvigelser  eller

formodninger  om besvigelser,  som  ledelsen  har  kendskab  til,  og som  kan  have  påvirket  ind-

samlingsregnskabet.
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Indsamling  - Foreningen  Fiskerhavnens  Venner

Regnskabserklæring  af  den  /  2022

Fuldstændighed

a IndsamIingsregnskabet  indeholder  de nødvendige  oplysninger  til bedømmelse  af indsamlin-

gens  pr. 26. november  2021,

samtlige  indtægter  og omkostninger  for  regnskabsåret  er med i indsamIingsregnskabet  og

er  periodiseret  korrekt,

indsamlingen  har  opfyldt  alle kontrakter,  som ved manglende  opfyldelse  kan have  væsentlig

indflydelse  på indsamIingsregnskabet,

ved indsamlingen  er det  ikke  påtaget  sig veksel-,  kautions-,  garanti-,  pensions-  eller  lignende

forpligtelser,  som ikke  fremgår  af indsamIingsregnskabet,

ledelsen  fuldstændigt  har oplyst  om optioner,  aftaler  om optioner,  warrants  mv. og oplys-

ningerne  er indregnet  iindsamIingsregnskabet,

der  ikke,  ud over  det  iindsamIingsregnskabet  anførte,  er rejst  retssager,  skattesager,  miljø-

krav  eller  andre  krav,  som har  væsentlig  betydning  for  bedømmelse  af indsamlingens  finan-

sielle  stilling,

ledelsen  kan bekræfte  fuldstændigheden  af de afgivne  oplysninger  vedrørende  nærtstående

parter,  og

indsamIingsregnskabet  ikke  indeholder  væsentlige  fejlinformationer  eller  udeladelser.

den ;i/s  2022

Bestyrelsen

Pernille  Sonne Hanne  Anette  Petersen
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