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CVR-nr.: 39 12 27 15

Bestyrelse
Steen Jørgensen, formand
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Marianne Ifversen
Michael Røscher
Lars Frelle-Petersen
Gry Dahl-Jensen
Pernille Drost

Direktion
Signe Malene Lopdrup
Frederik Grenaa Nemeth
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Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018 for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp og deres indsats for minerydning.
Miner udgør en alvorlig og varig trussel mod civile. Folkekirkens Nødhjælp og deres indsats fokuserer på de
økonomiske konsekvenser af landminer og andre efterladenskaber fra krig for lokalsamfund.
Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse af 18. november 2016, jf. jr.nr. 16-920-01656 og i overensstemmelse med indsamlingsloven og i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj
2014 samt Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
Indsamlingsregnskabet godkendes hermed.
Roskilde, den 6. Februar 2019

Direktion
Signe Malene Lopdrup

Frederik Grenaa Nemeth

Bestyrelse
Steen Jørgensen
formand

Hanne Bak Lumholt
næstformand

Marianne Ifversen

Michael Røscher

Lars Frelle-Petersen

Gry Dahl-Jensen

Pernille Droost
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab
Til Foreningen Roskilde Festival og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret det af Foreningen Roskilde Festival aflagte indsamlingsregnskab til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.
Indsamlingsregnskabet udviser indtægter på 147.610 kr. og et omkostningsforbrug på 24.991 kr. for perioden
1. januar – 31. december 2018.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af Foreningen Roskilde Festival på grundlag af Lov nr. 511 af 26. maj
2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamlinger mv.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2018 i al væsentlighed
er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014 om offentlige indsamlinger.
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
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse om anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820
af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med Lov nr.
511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformationer, 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 revisionspåtegning 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 de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab
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 Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014 om offentlige indsamlinger.

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.
København, den 6. Februar 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24730
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Ledelsesberetning
Vi har i forbindelse med Roskilde festival 2018 foretaget en indsamling, hvor det var muligt at støtte indsamlingsformålet ved at købe en Making-a-Change billet. Indsamlingen blev skudt i gang den 16 januar 2018. Man
støttede med 200 kr. i forbindelse med billetkøb.
Der blev i alt solgt 370 Making-a-Change billetter svarende til 74.000 kr.
Derudover foretog vi en indsamling gennem salg af den officielle Roskilde festival 2018 T-shirt. Her gik 50 kr.
pr. T-shirt til indsamlingsformålet, og vi foretog ligeledes en indsamling, hvor det var muligt at støtte indsamlingsformålet gennem mobilepay med et valgfrit beløb.
Der blev i alt solgt 1431 T-shirts svarende til 71.550 kr., og der var 4 bidragydere til indsamlingen på mobilepay svarende til et beløb på 2.060 kr.
Alt i alt indsamlede vi 147.610 kr. til fordel for folkekirkens Nødhjælp.
Indsamlingen blev foretaget i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af
27. juni 2014, og de indsamlede midler er indsat på separat bankkonto.
Indsamlingsformål, godkendt hos indsamlingsnævnet
Midlerne skal anvendes til fordel for Folkekirkens Nødhjælps indsats mod miner i Myanmar.
Beskrivelse af Indsamlingsprojektet
Med udgangspunkt i ovenstående indsamlingsformål har indsamlingen støttet organisationen Folkekirkens
Nødhjælp. Vi ønsker en indsamling til fordel for organisation Folkekirkens Nødhjælp og deres indsats for minerydning. Indsatsen fokuserer på de økonomiske konsekvenser af landminer og andre efterladenskaber fra
krig for lokalsamfund. Miner udgør en alvorlig og varig trussel mod civile. De kan forhindre adgang til ressourcer og begrænse bevægelsesfriheden, hvilket fastholder de civile i fattigdom og er med til at øge uligheden
i verden.
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2018

Indsamlet beløb

Note
____

kr.
___________

1

.610
___________

Indtægter i alt
Direkte omkostninger

147.610
___________
2

(24.991)
___________

Omkostninger i alt

(24.991)
___________

Årets resultat (overskudsgrad udgør 83,0%)

122.619
___________

Disponering
Modtaget fra Foreningen Roskilde Festival

24.991

Årets resultat

122.619
___________

Til disposition

147.610
___________

Der anvendes således:
Uddelt i 2018

3

147.610
___________
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Noter
2018
kr.
___________

1. Indtægter
Indsamlet beløb

147.610
___________

Indtægter i alt

147.610
___________

2. Direkte omkostninger
Administrationsomkostninger

9.516

Anmeldelse af indsamling

1.100

Revision og opstilling af regnskab

14.375
___________

Direkte omkostninger i alt

24.991
___________

3. Uddelt i 2018
Folkekirkens Nødhjælp

147.610
___________

Uddelt i alt

147.610
___________
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Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
Indsamlet beløb
Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen.
Omkostninger
Omkostningerne omfatter alle direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af indsamlingen – herunder
gebyr til Indsamlingsnævnet i henhold til lovens §14 m.m.

