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Regnskab over indsamlingen
Indsamling til Fødselskanalen Podcast

Oplysninger om indsamlingen

Indsamlingsnævnets sagsnr.: 21-700-03203
Indsamlers navne: Sigrid Juhl Arnbjerg-Nielsen, Frederikke Dørfler Nielsen, Rikke Østergaard  
Indsamlingsperiode: 14. februar 2021 - 13. februar 2022  
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: reg.nr. 3409, kontonr. 13306788

1) Oplysninger om indtægter og udgifter 

2) Specifikation af administrationsudgifter forbundet med indsamlingen (fx gebyr til 
Indsamlingsnævnet): 

Felt 
nr. Indsamlingsregnskab

1 Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter 73.893,91 kr.

2 Administrationsudgifter

3 Indsamlingens overskud -16,1 kr.

Beløb

73.877,81 kr.

Felt 
nr. Administrationsudgifter Beløb

200.1 Domæne og webhosting

200.2 Udstyr til optagelser

200.3 Promovering (Facebook, visitkort) 3066,37 kr.

200.4 Afgifter (MobilePay, Danske Bank) 332,08 kr.

200.5 Programmer (Photoshop, Dropbox) 1839,31 kr.

200.6 Indsamlingsgodkendelse for 2022 1200,00 kr.

200.7 Betaling til grafiker 5000,00 kr.

200.8 Løn til R. Østergaard, F. D. Nielsen og S. Arnbjerg-Nielsen 50.295,00 kr.

200 I alt 73.877,81 kr.

9.443,50 kr.

2.701,55 kr.
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Underskrifter 
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er 

foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven  og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. 1

bekendtgørelsens § 8, stk. 2  2

Dato: 23. januar 2023

Navn: Sigrid Juhl Arnbjerg-Nielsen 

Underskrift

Dato: 23. januar 2023

Navn: Frederikke Dørfler Nielsen

 

Underskrift

Dato: 23. januar 2023

Navn: Rikke Østergaard

Underskrift

Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.1

 Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. med senere ændringer.2



Den uafhængige revisors erklæring

1

Fødselskanalen 

Til Fødselskanalen

Konklusion

Som revisor for Fødselskanalen har vi revideret Fødselskanalens opgørelse over donationer og 

omkostninger for perioden 14.02.21 - 13.02.22. Opgørelsen udviser donationer på DKK 

73.893,91 og omkostninger på DKK 73.877,81, som medfører et resultat på DKK 16,10.

Det er vores opfattelse, at Fødselskanalens opgørelse over donationer og omkostninger for pe-

rioden 14.02.21 - 13.02.22 i al væsentlighed er korrekt.

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 opgørelsen”. Vi er 

uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Ac-

countants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderli-

gere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forplig-

telser i henhold til disse krav og IESBA Code. 

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

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for opgørelsen

Ledelsen har ansvaret for, at opgørelsen over donationer og omkostninger er korrekt. Ledelsen 

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-

bejde en opgørelse over donationer og omkostninger uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af opgørelsen er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-

sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at ud-

arbejde opgørelsen på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-

nativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors erklæring

2

Fødselskanalen 

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed 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 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 indfly-

delse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og op-

retholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset 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 be-

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

sættelse 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 ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af opgørelsen på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 

tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i opgørelsen 

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores erklæ-

ring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan 

fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors erklæring

3

Fødselskanalen 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-

mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 

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

Søborg, den           2023

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kasper Rabing Christensen

Statsaut. revisor

https://beierholm.sharepoint.com/sites/wp365_Kunder66289/Sag464406/Documents/Revisionspåtegning ISA 805.docx 09.02.2023 can
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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 s igneringsbeviser i ndle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende 
websted: https://penneo.com/validat

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

Kasper Rabing Christensen
Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:32895468-RID:22853547
IP: 212.98.xxx.xxx
2023-02-09 14:25:20 UTC
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