Forældre og Sorg
CVR-nr. 16 02 06 48
Regnskab for indsamling
01.12.2020 - 30.11.2021

Forældre og Sorg

Indholdsfortegnelse
Side
____
Foreningsoplysninger

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors erklæring på ”Regnskab for indsamling 01.12.2020 - 30.11.2021”

3

Ledelsesberetning for indsamlingen

6

Resultatopgørelse 01.12.2020 - 30.11.2021

8

Noter

9

Forældre og Sorg

Foreningsoplysninger
Forening
Forældre og Sorg
Rymarksvej 1
2900 Hellerup
CVR-nr. 16 02 06 48
Organisationsform: Forening

Direktør
Birgitte Horsten

Bestyrelse
Jesper Gade Nissen, formand
Maria Jeppegaard, næstformand
Lisbeth Hasling Gade Nissen
Julie Haas
Ulrik Brundin

Revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

1

Forældre og Sorg

2

Ledelsespåtegning
Regnskab for indsamling den 1. december 2020 - 30. november 2021 er dags dato behandlet og godkendt. De
indsamlede midler skal anvendes til Forældre og Sorg generelle arbejde til fordel for støtte til forældre i sorg,
herunder til forskellige arrangementer.
Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse J.nr. 20-700-03029 og i overensstemmelse med Indsamlingsloven samt BEK nr. 160 af 26. februar 2020.
Det opstillede regnskab for indsamling til fordel for Forældre og Sorg generelle arbejde for at forbedre vilkårene for forældre med sorg, er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne
i BEK nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk.
1, nr. 3.
København, den 8. juli 2022

Direktion

Birgitte Horsten
Direktør
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Den uafhængige revisors erklæring på ”Regnskab for indsamling 01.12.2020
- 30.11.2021”
Til Forældre og Sorg og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret det medfølgende regnskab for indsamling til fordel for støtte til forældre i sorg, herunder til
forskellige arrangementer, der udviser et samlet indsamlet beløb på 239.359 kr. og afholdte udgifter på
1.520.325 kr.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for indsamlingen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med bestemmelserne i BEK nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af
26. maj 2014.
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 revisorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen
ioverensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale 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 for vores konklusion.
Fremhævelse om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde bestemmelserne i BEK nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014. Som følge heraf kan
regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Forældre og Sorg og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres
til eller anvendes af andre parter end Forældre og Sorg og Indsamlingsnævnet. Dette forhold har ikke medført
modifikation til vores konklusion.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med bestemmelserne i
BEK nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors erklæring på ”Regnskab for indsamling 01.12.2020
- 30.11.2021” (fortsat)
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 revisorerklæring 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 indflydelse på økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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 professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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 besvigelser er højere 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
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 indsamlingsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med bestemmelserne i BEK nr. 160 af 26. februar 2020 samt Lov om
indsamling nr. 511 af 26. maj 2014.
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Den uafhængige revisors erklæring på ”Regnskab for indsamling 01.12.2020
- 30.11.2021” (fortsat)
Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang of den tidsmæssige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.
København, den 8. juli 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning for indsamlingen
Indsamlingsformål, godkendt hos Indsamlingsnævnet
De indsamlede midler skal anvendes til Forældre og Sorg generelle arbejde til fordel for støtte til forældre i
sorg, herunder til forskellige arrangementer.
Beskrivelse af indsamlingsprojektet
Intro
Forældre og Sorg er en privat forening, der hver dag arbejder for at støtte forældre, der har mistet et barn via
blandt andet at tilbyde gratis terapeutiske rådgivningssamtaler, sorggrupper, sorgseminarer mm til forældre i
sorg. Foreningens økonomi er sammensat således, at en del af foreningens indtægtsgrundlag kommer fra private indsamlinger og donationer.
Aktiviteter
Indsamlingsaktiviteterne udgøres primært af forældre, der på forskellige måde samler penge ind til foreningen.
Der er hvert år forældre, der cykler VeNo-tour, og indsamler penge, forældre laver egne private indsamlinger
fx i forbindelse med deres barns bisættelse, mærkedage mm, og der er forældre, der donerer direkte til minde
om deres egne eller nære familie/venners børn.
Mål
De indsamlede midler anvendes alle direkte til den terapeutiske rådgivning, der sikrer at forældre kan få gratis
terapeutiske samtaler, når de har mistet et barn under 21 år.
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Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven og i overensstemmelse med følgende regnskabspraksis:
Indsamlet beløb
Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen.
Omkostninger
Omkostningerne omfatter alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med gennemførelse af indsamlingen.
De direkte omkostninger omfatter indsamlingsgebyr.
De indirekte omkostninger omfatter løn til personale, der yder terapeutisk rådgivning. Lønnen bliver fordelt på
baggrund af timeregistreringer.
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Resultatopgørelse 01.12.2020 - 30.11.2021

Note
____

2020/21
kr.
___________

1

239.359
___________

Indtægter
Indsamlet beløb
Indtægter i alt

239.359
___________

Direkte omkostninger forbundet med indsamlingen
Indsamlingsgebyr

(1.100)
___________

Direkte omkostninger i alt

(1.100)
___________

Indirekte omkostninger forbundet med indsamlingen
Lønomkostninger

2

(1.519.225)
___________

Indirekte omkostninger i alt

(1.519.225)
___________

Omkostninger i alt

(1.520.325)
___________

Årets resultat

(1.280.966)
___________

Forældre og Sorg

9

Noter
2020/21
kr.
___________

1. Indsamlet beløb
Gaver og privat støtte
Fundraising via medlemmer, VENO

231.382
7.977
___________
239.359
___________

2. Lønomkostninger
Løn til personale, der yder terapeutisk rådgivning

(1.519.255)
___________
(1.519.255)
___________

