
Regnskab over indsamlingen 
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen 
Indsamlingsnævnets j.nr.:  

Indsamlers navn(e): 

Indsamlingsperiode: 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgø-
relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

            
Administrationsudgifter      Beløb 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Indkomne bidrag kr. 

- Administrationsudgifter i alt kr. 

Indsamlingens overskud
(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter) kr. 

I alt  kr. 

1 



2 

Anvendelse af indsamlingens overskud
Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1 . 

Indsamlingens overskud er indkomne bidrag fratrukket eventuelle administrationsomkostninger.

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?       Beløb 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

I alt  kr. 

Indsamlingens overskud er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i 
dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, 
jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen. 

Underskrifter 
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-
get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-
kendtgørelsens § 8, stk. 3. (OBS: Ved komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer) 

Dato:        Dato: 
Navn:        Navn: 

Underskrift Underskrift 

Dato: 
Navn: 

Underskrift 



EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Robert  Christensen
Dirch Passers Allé 36
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Regnskabserklæring til Indsamlingsregnskabet for 2022 for Frankies Pizza ApS

Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning t il jeres revision af Indsamlingsregnskabet for Frankies Pizza ApS
(virksomheden) for perioden 1. februar – 28. februar 2022. Jeg er opmærksom på, at  indhentelse af udtalelser fra
mig vedrørende oplysningerne i denne regnskabserklæring er en væsentlig arbejdshandling, som skal gøre det muligt
for jer at  udtrykke en konklusion om, hvorvidt Indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af  26. februar 2020 om offent lige indsamlinger.

Jeg forstår, at  formålet  med jeres revision af vores Indsamlingsregnskab er at  udtrykke en konklusion om, at
Indsamlingsregnskabet er revideret  i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision, yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offent lige indsamlinger, hvilket
indebærer en gennemgang af regnskabssystemer, interne kontroller og data i relat ion her til i det omfang, I har anset
det for nødvendigt  ef ter omstændighederne. Denne gennemgang er ikke udformet t il at  identif icere – og forventes
heller ikke nødvendigvis at  afdække – alle besvigelser, mangler, fejl og andre eventuelle uregelmæssigheder.

I overensstemmelse hermed bekræfter jeg ef ter min bedste viden og overbevisning følgende forhold:

A. Indsamlingsregnskab

1. Jeg har opfyldt  mit ansvar i henhold til betingelserne i aftalebrevet for udarbejdelsen af et  Indsamlingsregnskab i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af  26. februar 2020 om offent lige indsamlinger.

2. Jeg bekræfter, at  det er mit  ansvar som en del af virksomhedens ledelse at udarbejde et  Indsamlingsregnskab,
der i alle væsent lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020 om offentlige indsamlinger. Jeg har godkendt Indsamlingsregnskabet.

3. Den anvendte regnskabspraksis ved udarbejdelsen af Indsamlingsregnskabet, er passende beskrevet i
Indsamlingsregnskabet.

4. Det er min opfat telse, at virksomhedens interne kontroller er tilst rækkelig t il at  udarbejde et  korrekt
Indsamlingsregnskab i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offent lige indsamlinger.

5. Det er vores opfat telse, at  indsamlingsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke
forekommer væsent lige udeladelser i forhold til præsentat ions- og oplysningskrav i bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 om offent lige indsamlinger.

B. Besvigelser

1. Jeg bekræfter, at  det er mit  ansvar at udforme, implementere og opretholde intern kontrol med henblik på at
forebygge og opdage besvigelser og fejl.

2. Jeg har over for jer oplyst  min vurdering af risikoen for, at  Indsamlingsregnskabet kan indeholde væsentlig
fejlinformation som følge af besvigelser.

3. Der foreligger ikke besvigelser eller formodede besvigelser, som jeg er bekendt med, og som påvirker
virksomheden og involverer ledelsen, medarbejdere, som har en væsent lig rolle i den interne kontrol, eller andre,
hvor besvigelserne kunne have en væsentlig indflydelse på Indsamlingsregnskabet. Jeg er ikke bekendt med
påståede eller formodede besvigelser, som påvirker Indsamlingsregnskabet.

C. Overholdelse af lovgivning

1. Jeg har oplyst  at  jeg ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af  love og reguleringer,
hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelsen af Indsamlingsregnskabet.

2. Jeg har overholdt  alle bet ingelser i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offent lige indsamlinger,
herunder at:

- Indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det af indsamlingsnævnet godkendte formål
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- Jeg har ført  behørigt  regnskab over samtlige indtægter og udgif ter forbundet med en indsamling.

D. Afgivne oplysninger og oplysninger om transaktioners fuldstændighed

1. Jeg har givet  jer:

- adgang t il al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som jeg er bekendt
med, er relevant for udarbejdelsen af Indsamlingsregnskabet

- yderligere informat ion, som I har anmodet mig om i forbindelse med revisionen

- ubegrænset adgang t il personer i virksomheden, som I har anset det  for nødvendigt  at  indhente
revisionsbevis fra.

2. Alle transaktioner er registreret  i bogføringen og fremgår af Indsamlingsregnskabet.

E. Forpligtelser og eventualforpligtelser

1. Jeg har oplyst  jer om alle forpligtelser og eventualforpligtelser, herunder poster i relation til garant ist illelser,
både skrift lige og mundtlige, og disse er t ilstrækkeligt  oplyst i indsamlingsregnskabet.

G. Begivenheder efter balancedagen

1. Alle begivenheder efter balancedagen, som i henhold t il bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offent lige indsamlinger kræver regulering eller oplysning, er blevet reguleret eller oplyst.

København, den 12. august 2022

Madklubben ApS

Kennet Wienecke
CFO
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Kennet Skyggelund Wienecke
Økonomichef
På vegne af: Frankies Pizza ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-390958745386
IP: 152.115.xxx.xxx
2022-08-15 06:19:31 UTC
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Den uafhængige revisors erklæring

Til Frankies Pizza ApS (ansvarlige part) og Indsamlingsnævnet (bruger)

Konklusion

Vi har revideret  Indsamlingsregnskabet for Frankies Pizza ApS for perioden 1. februar – 28. februar
2022. Indsamlingsregnskabet udarbejdes ef ter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020 om indsamling m.v. og Indsamlingsnævnets krav t il indsamlingsregnskabet.

Indsamlingsregnskabet udviser indkomne bidrag på 113.950 kr.

Det er vores opfat telse, at  Indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet  i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling
m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit  "Revisors
ansvar for revisionen af Indsamlingsregnskabet" . Det er vores opfat telse, at  det  opnåede revisionsbevis
er t ilst rækkeligt  og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internat ionale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
et iske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt  vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
t il disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet  i henhold til bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at
hjælpe Frankies Pizza ApS t il overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgørelse nr.
160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet
t il andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet  t il brug for Frankies Pizza ApS og Indsamlingsnævnet og bør
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Frankies Pizza ApS og Indsamlingsnævnet.

Vores konklusion er ikke modif iceret  vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for Indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret  for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med bekendtgø-
relse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at  udarbejde et  indsamlingsregnskab uden væsent lig fejl-
information, 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 erklæring med en konklu-
sion. 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 regnskabs-
brugerne t ræffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: K
0N

KT
-C

8B
TE

-2
Y7

N
8-

O
XA

W
8-

0O
YD

T-
FK

6J
V



2

Den uafhængige revisors erklæring

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internat ionale standarder  om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

�Identif icerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i indsamlingsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt  og egnet t il at  danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at  opdage væsent lig fejlinformat ion forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

�Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende ef ter omstændighederne, men ikke for at  kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

�Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det  planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identif icerer under revisionen.

København, den 12. august 2022
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Robert  Christensen
statsaut. revisor
mne16653
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Robert Christensen
EY Signer
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:92401186
IP: 87.59.xxx.xxx
2022-08-12 09:33:54 UTC
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