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Forlaget Arbejderen
(Kiin tll b"8 /oT erklæringer. lwor der blev indiaml.t 50.000 kr  eller derunder jf . regnskabet.|

er  om  indsamiin

indsamiingsnævnet5  sagsnr.:  | 9-700-02074

indsamiers navn(e):  For|aget Arbejderen

indsamiingsperiode:  |/|/2020 -31/12/2020

indsamiingskontoens registrerings-og kontonummer: 53310249087

Anvendelse af indsamlin ens overskud

lFelt      , Overf®rt overskud fra tidllfere periode

t    001,  Overført overskud fra tidligere periode

|  400.1 LønningeT

•  400.3

L              -._--
1  4oo.4

)_i56l_r____

m/ad er lndsamllngens overskud ahvendt tll?

6.729,00kr

400     Anvendt i alt siden iiidændelse af regnshl)/ seneste over!kudsemæring
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Side 2 af 3

lndsamlingens overskud er endnu lkke fuldt .nvendt, jf. oveofor, og undertegnede eftersender
lnden et år fra 1 dac en erklærlng om anvendelsen af det resterende indsamlinøsoverskud til lnd-

samlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 1 jndsamlingsbekendt€Ørelsen'.

Underskrlfter

Undertegnede er ansvarllse for indsamllnBen og ehlærer ved underskrlft, at mldlerne er envendt som
@iigivet ovenfor oB i overensstemmelse med indsamlingens formål som codkendt af lndsamllnBsnæv-
net.

D.u: 8Æ)Æ022
Nam: Loqe R®r¢oAJ\AadB®rt

o.u: 8/9/2022
N.m: ^rid®rf T.nning S.rensen

Undenm

oa®.. moae
N,\m: Cd^- Jlm-
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] Bekendtg®relse nr.  160 af 26. februar 2020 om indsamllng m.v.



Side 3 af 3

Feltnr.      VeJledhlng

ool       :  Re-st€rend~e-6verskud fre indsamlingen o-veriørt fra tidliEer. periode, jf. det indsendte

t  .egnskab (Felt nr. 301) eller eventuelt seneste overskudserklæring (Felt nr. 401).

400

401

Der  skal  føres  regnskab  overJ5amtlige  indtægter  og  udgifter,  jf.  indsamlinssbekendtgørel

sens § 8, stk.  1.  Der skal  redegøres  fof anvendelsen af de indsamlede midler,  indtil  samtlise

midler er anvendt, jf. indsamlingsbekend(gørelsens § 8. stk. 4.

Specificer,  hvad der er anvendt af indsamlingen5 resterende overskud siden indsendelse af

indsamllngsregnskabet/seneste overskudserklærin€.

Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formål, end der kan specificeres i skemaet, kan

særskilt specifikation vedlægges som bilaig.

rHJi;-indsåmLiinEensre;terendeoverskudi-kkeeranvendtfuh]tudpåtidsp-u-n-k~t~eiiJr'--

;  overskudserklæringens aflæggelse.

Beregnes som Felt nr. 001 lndsamlingens resterende overskud, fratrukket Felt nr. 300

Anvendt i alt siden aflæggelse af regnskab/seneste overskudserklæring.

(!  lnden 6t år fra overskudserklæringens aflæEgelse skal de ansvarlige indsende en erklæring

om anvendelsen af det resterende indsamlingsresultat til lnd5amlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4, i

indsamlingstiekendtgørelsen.

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfvldelse af Overskudserklæringen. kan Civilstyrelsen kontaktes

på telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 09.00 og l2.00 eller                                                    , henvis

geme til det relevante sagsnr. i emnefeltet.



REVIPoiNT
Statsautoriserede Revisorer A/S

Den uafliængige r€visors et'kLæring

Til de indsamlingsansvarlige i Forlaget Arbejderen samt lndsamlingsnævnet

Konk]usion

Vi  har  revideret  overskudserklæringen  for  "Indsamling  til  fordel  for  Forlaget  Arbejderen"  for

perioden  1. januar 2020 -31. december 2020.  Overskuddet for indsamlingsåret 2020 udgjorde kr.

6.729. Overskudserklæringen udarbejdes efter lovbekendtgørelse om indsam]ing mv. nr.160 af 26.

februar 2020 (i det følgende kaldet "retningslinjeme")

Det er vores opfattelse at overskudserklæringen i aue væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet

i overensstemmelse med retningslinj eme.

Grundlag for konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i  overensstemmelse  med  intemationale  standarder  om  revision,  de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bestemmelseme i retningslinjeme. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er næmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors msvar

for   revisionen   af   indsamlingsregnskab".    Vi   er   uafliængige   af   de   indsamlingsansvarlige   i

overensstemmelse   med   lntemational   Ethics   Standards   Board   for   Accountants'   intemationale

retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende

i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA

Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag

t`or vores konklusion.

Fremhævelse  af  forho]d  i  regnskabet  -  anvendt  regnskabspraksis  samt  t]egrænsring  i

distribution og anvende]se

Vi    henleder   opmærksomheden   på,    at    overskudserklæringen    er   udarbejdet    i    henhold   til

retningslinjeme.     Overskudserklæringen     er    udarbejdet     med     henblik     på     at    hjælpe     de

indsamlingsansvarlige til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i retnings[injeme. Som

følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet fomål.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Indsamlingsansvar]iges ansvar for indsamlingsregnskabet

De  indsamlingsansvarlige  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  et  overskudserklæringen,  der  i  alle

væsentlige  henseender  er  rigtig,  dvs.  udarbejdet  i  overensstemmelse  med  retningslinjerne.  De

indsamlingsansvarlige har endvidere ansvaret for den inteme kontrol, som de indsamlingsansvarlige



anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet.

Vores  mål  er  at  opnå høj  grad  af sikkeThed  for,  om  indsamlingsregnskabet  som  lielhed  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 ikke en garmti for. at

en  revision,  der  udføres  i  overensstemmelse  med  intemationale  standarder  om  revision  og  de

yderligere  krav  der  er  gældende  i  Danmark  samt  retringslinjeme,  altid  vil  afdække  væsentlig
fejlinformation når sådan fmdes. Fejlinfomationer 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,   om   regnskabsbrugeme   træffer   på   grundlag   af

indsamlingsTegnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjeme, foretager vi faglige vurderinger

og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

•     Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udfomer og udfører revisionshandlinger §om 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 fejlinfomation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan

omfatte    sammensværgelser,    dokumentffisk,    bevidste    udeladelser,    vildledning    eller

tilsidesættelse af intem kontrol.

•     Opnår vi forståelse af den inteme kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men ikke for at kunne udtrykke

en konklusion om effektiviteten af virksomhedens inteme kontrol.

•     Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvar]ige, er

passende,   samt   om   de   regnstabsmæssige   skøn   og   tilknyttede   oplysninger,   som   de

indsamlingsansvarlige har udarbejdet, er rimelige.



Vi  kommunikerer  med  de  indsamlingsansvarlige  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og  den

tidsmæssige  placering  af  revisionen  samt  betydeljge  revisionsmæssige  observationer,  herunder

eventuelle betydelige mangler i interne kontrol, som vi  identificerer under revisionen.

KøbenhavTi den 8. september 2022

Revipoint S tatsautoriserede Revisorer A/S
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