
INDSAMLING - 'FORÆLDRENES KREDS’

REGNSKAB FOR PERIODEN

10. DECEMBER 2019 -30. JUNI 2020



Indsamling - Forældrenes Kreds

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Oplysninger om indsamlingen 1

Regnskabspåtegning 2

Revisionspåtegning 3

Regnskab for perioden 10. december 2019 - 30. juni 2020 4

Noter 5



Indsamling - Forældrenes Kreds 1

OPLYSNINGER OM INDSAMLINGEN

Indsamling ‘Forældrenes Kreds’

c/o JP/Politikens Hus A/S (Politiken)

Rådhuspladsen 37 

1785 København V 

CVR. nr. 26 93 36 76

Formål og anvendelse

Indsamlingen har til formål at støtte Forældrenes Kreds, som er en kreds af israelske og palæstinensiske forældre, der 

arbejder for forsoning og en afslutning på Israels besættelse af de palæstinensiske områder. Indsamlingen skal ses som 

en gave fra nu afdøde Herbert Pundik.

Anmeldelse Indsamlingsnævnet

Pengeindsamling-Journalnr. 19-700-02045

Støttekomiteens medlemmer

Anders Jerichow - Politiken 

Malene Fiil - Politiken 

Christian Jensen - Politiken

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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REGNSKABSPÅTEGNING

Vi har udarbejdet regnskabet for indsamlingen til fordel for Forældrenes Kreds udvisende et indsamlingsresultat på 

976.449 kr. Indsamlingen er gennemført i perioden fra 10. december 2019 - 30. juni 2020 med opgørelse af indsam

lingsresultat pr. 3. juli 2020, hvor endelig afregning af indsamlede midler forelå.

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

indsamlinger samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, ligesom vi skal erklære at alle indtægter og udgifter er 

medtaget i regnskabet.

København, den 23. juli 2020
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ INDSAMLINGSREGNSKAB TIL FORDEL FOR FORÆLDRENES 
KREDS JOURNAL NR.: 19-700-02045

Til Støttekomiteens medlemmer
Vi har revideret det af støttekomiten udarbejdede indsamlingsregnskab for perioden 10.12.2019 - 30.06.2020, der 
udviser et indsamlingsresultat på 976.449 kr.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af støttekomiteens medlemmer på grundlag af bekendtgørelse nr. 820 af 27. 
juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Støttekomiteens ansvar for regnskabet
Støttekomiteens medlemmer har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med de 
gældende bekendtgørelser. Støttekomiteens medlemmer har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som anses 
for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamiingsregnskab uden væsentlig fejlinformationer, uanset om denne skyl
des besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi
sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv
ning, samt efter bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Dette kræver, at vi overholder 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet et
uden væsentlige fejlinformationer.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i indsamlings
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væ
sentlige fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Formålet hermed er at udforme revisionshand
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektivite
ten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om støttekomiteens valg af regn
skabspraksis er passende, støttekomiteens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en den samlede præsentation 
af indsamlingsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 10.12.2019 - 30.06.2020 i al væsentlighed er udarbej
det i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt for
mål at overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

København, den 23. juli 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56

Kim Takata Miicke 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne 10944
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 10. december 2019 - 30. juni 2020

Note kr.

Indtægter
Pengeindsamling 976.449

Indtægter i alt 976.449

Udgifter
Anmeldelsesgebyr, Indsamlingsnævnel 1.100
Gebyr SMS 10.404
Øvrige renter og gebyrer 4.941
Revision 5.000
Udgifter i alt 21.445
Doneret af Politiken -21.445

Udgifter netto 0

Resultat af indsamling 976.449

Det indsamlede beløb uddelt således:

Forældrenes Kreds 1 976,449

Uddeling 976.449
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Note
kr.

1 Forældrenes Kreds

Overført den 3. juli 2020 976.449

976.449

Midler er overført til konto 'Parents Circle- Families Forum:


