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BESTYRELSENS OPLYSNINGER

Bestyrelsen Brian Nielsen, formand
Julie Teresa Jacobsen Glarvig, næstformand og kasserer
Ulf Johan Vilhelm Helgstrand
Hans Henrik Groth
Carina Neergaard

Ekstern revisor Baagøe  │  Schou
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Fiolstræde 44, 3. th.
1171  København K
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BESTYRELSENS ERKLÆRING

Herlev, den 10. august 2022

Bestyrelse

Brian Nielsen Julie Teresa Jacobsen Glarvig Ulf Johan Vilhelm Helgstrand
Formand Næstformand og kasserer

Hans Henrik Groth Carina Neergaard

Bestyrelsen har i dag gennemset og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 11. februar 2021 - 10. februar
2022.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingslovens § 3 og indsamlingsnævnets
BEK nr. 160 af 26/02/2020 § 8 og 9.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af, hvad de indsamlede midler er
brugt på i perioden 11. februar 2021 - 10. februar 2022 og er i overensstemmelse med den anmeldte indsamling
godkendt af Indsamlingsnævnet, sags. nr. 21-700-03339.

Vi erklærer hermed, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og i be-
kendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26/02/2020 § 8, stk. 1, nr. 3.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til de indsamlingsansvarlige i Foreningen af 8. januar 2021 samt Indsamlingsnævnet

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Foreningen af 8. januar 2021 for perioden 11. februar 2021 - 10.
februar 2022. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26.
februar 2020 (i det følgende kaldet ”retningslinjerne”).

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i
overensstemmelse med retningslinjerne.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i retningslinjerne. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”.
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse 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 af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne. Indsam-
lingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i retningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til
andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for de indsamlingsansvarlige og Indsamlingsnævnet og bør
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

De indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er rigtig, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde
et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 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 konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-
ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt
retningslinjerne, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag
af indsamlingsregnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

København, den 10. august 2022
Baagøe  │  Schou

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 21 14 81 48

Søren Larsen
Statsautoriseret revisor

mne10850

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjerne, 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 revisions-
handlinger, 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 de indsamlingsansvarlige, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige har
udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
interne kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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BESTYRELSENS BERETNING

Beskrivelse af indsamlingsperioden
Foreningen har i perioden 11. februar 2021 - 10. februar 2022 modtaget donationer på tkr. 2.530 til brug for
foreningens drift, aktiviteter, udvidelse og events i Det Politiske Mødested.

Indsamlingsregnskabet udviser et stort underskud i indsamlingsperioden, når alle foreningens udgifter, der er rela-
teret til indsamlingsformålet, er fratrukket. Indsamlingsregnskabet medtager kun donationer og ikke andre indtæg-
ter, som foreningen har i perioden så som medlemskontingenter mv. Regnskabet for foreningen for regnskabsperi-
oden 8. januar til 31. december 2021 udviser et mindre overskud.

Foreningen har i det forgangne år været meget aktiv med at drive Det Politiske Mødested. Der har været sendt live
via Facebook og hjemmeside med webinarer hver onsdag, og det har tiltrukket flere tusinde mennesker hver uge.

De store temaer er blevet diskuteret videre i mindre fora som Tingstedet og Kafferummet, hvor man mere ind-
gående og i mindre grupper har haft mulighed for at debattere og udvikle ny politik.

Foreningen har desuden ydet praktisk og rådgivningsmæssig bistand i forbindelse med stiftelsen af Moderaterne.

Foreningen har udviklet på Det Erhvervspolitiske Mødested, hvor målet er at nå 100 medlemmer i løbet af 2022.
Der er blevet holdt 4 møder om året fordelt geografisk landet rundt, hvor forskellige politiske og erhvervsmæssige
indslag har givet et fundament på at vokse erhvervsklubben som yderligere økonomisk grundlag for foreningen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingslovens § 3 og indsamlingsnævnets
BEK nr. 160 af 26/02/2020 § 8 og 9.

Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter de modtagne donationer, som er indsat på foreningens bankkonto og indbetalt
via MobilePay, der fremgår af indsamlingsgodkendelsen, j. nr. 21-700-03339, og vedrører den godkendte
indsamling.

Udgifterne indregnes med de beløb og den art, der fremgår af bilagene, og som vedrører den til formålet anmeldte
indsamling.

Indtægter/indsamlede midler
Indtægter omfatter udelukkende donationer.

Omkostninger/de indsamlede midlers anvendelse
Omkostninger omfatter primært udgifter til foreningens drift, kommunikation, markedsføring samt eventudgifter i
"det politiske mødested". Yderligere specifikation af andre omkostninger fremgår af indsamlingsregnskabet.
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INDSAMLINGSREGNSKAB for perioden 11. februar 2021 - 10. februar 2022

2021/22
kr.

Donationer 2.530.412        

INDTÆGTER (indsamlede midler i alt) 2.530.412        

Arrangementer, seminarer og erhvervsnetværk -166.582          
Øvrige personaleomkostninger -286.547          
Anskaffelse af inventar, it-systemer mv. -178.521          
Kommunikation og markedsføring -758.268          
Repræsentation -74.967            
Administration -95.077            
Hensættelse til tab tilgodehavender -40.000            
Bildrift -74.290            
Andre eksterne omkostninger -1.674.252       

Gager og lønninger -1.630.824       
Gager og lønninger -1.630.824       

Finansielle omkostninger -5.378              
Finansielle poster -5.378              

UDGIFTER (de indsamlede midlers anvendelse i alt) -3.310.454       

PERIODENS RESULTAT -780.043          

Periodens underskud er dækket af foreningens øvrige indtægter.

Alle udgifter opfylder indsamlingens formål.

44553/LFS/al


