
Landsforeningen for Mudun Syndrom

Regnskab over indsamlinger ,2O!9 samt anvendelse af overskuddet fra 2018.

Oplysninger om indsamlinger

lndsamlingsnævnets j. nr.: 14-921-0007

lndsamlers navn: Landsforening for Marfan Syndrom.

lndsamlingsperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2019 samt anvendelse af overskud fra indsamling den

1. januar 2018 - 31. december 2O18.

Landsforeningen modtager løbende gennern hele året bidrag efter ligningslovens § 8 A og §12, stk. 3

fra medlemmer og andre med interesse i diagnosen/foreningen.

Derudover afholder vi hvert år i 4. kvartal en landsindsamling - vi sender information om indsamlingen til
alle vores medlemmer samt til tidligere gavegivere. Landsindsamlingen offentliggøres desuden på

foreningen hjemmeside og på foreningens facebookside.

Overskuddet anvendes året efter til fordel for rådgivning og kurser samt oplysningsvirksomhed i forbindelse

med Marfan Syndrom.

Resultatopgørelse indsamlinger 2019

Konto 3322 lndsamlet løbende fra medlemmer og landsindsamling i 4. kvartal

Konto 3321. Gave fra gavegivere med løbende ydelser iht. Ligningslovens §12
Konto 4330 Porto til udsendelse af information om landsindsamlingen

Konto 4330 Kuverter, tryk af materiale (papir og printerpatroner)

Konto4327 lndsamlingsnævnetgebyr

Konto 4315 Gebyr girokonto til landsindsamlingen

Overskud = indtægter- udgifter

Balance efter landsindsamlingen 2019
Primo 1.01.19.

Konto 4420 Seniorungekursen (udgifter som ikke er dækket af puljer)

Konto 4461 Ungekursus (udgifter som ikke er dækket af puljer)

Konto 4313 Opdatering og vedligehold af hjemmesiden www.marfan.dk
Konto4LLL Aflønningsekretariatet

Overskud indsamlinger 2079

Konto 3911 Renter

Ultimo pr.31.12.18.

70.820,00 kr.

2.400,00 kr.

-2.500,00 kr.

-1.140,58 kr.

-3,300,00 kr.

-300,00 kr.

65l[9.4lL

47.947,22 kr
-11.858,52 kr

-899,15 kr

-4.138,57 kr
-25.050,98 kr

65.979,42kr.
4,21.kr.

65§83-63-kt

5.102,82 kr.

60.880,81 kr.

65€æ,631t

Konto 5103

Konto 5l-04

Saldo girokonto 884-0962

Saldo bankkonto 3186-651375
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Det ervores opfattelse at ovenstående regnskab giveret retvlsende billede af bidrag og udgifter

ved I ancisforen i ngens a ktivitet i ncl enfor landsindsam ling.

31". januar 2019
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BRANDT
revislon & rådgivning

De uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskabet for året 2019, indsam-
lingsnævnets J.nr. : 1+921-0007

Til Landsforeningen for Marfan Syndrom, samt lndsamlingsnævnet

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet "lndsamling til fordel for Landsforeningen for Marfan Syndrom" for
perioden 1. januar 2018 - 31. december 2019. Overskuddet af indsamlingen udgør 65.979,42 kr. lndsam-
lingsregnskabet 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 rigtig, dvs. udarbejdet i

overensstemmelse med retningslinjerne.

Grundlag for konkluslon
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere
krav, der er gaeldende i Danmark, samt bestemmelserne i lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af
26. februar 2020, Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nEermere beskrevet i revisionspåtegnin-
gens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab". Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderlige krav
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at den 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.
lndsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af
de regnskabsmæssige bestemmelser i regningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være
uegnet til andet formå|.

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

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

lndsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er rigtig, dvs. 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 indsamlingsreg nskabet.
Vores mål er at opnå høj grad af slkkerhed 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

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Dan-
mark samt lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2O20, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation når sådan findes, Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes 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.



BRANDT
revision E rådgivning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt lovbekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. te-
bruar 2020, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

r ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af lntern kontrol.

. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

r Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er pas-
sende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvar-
lige 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 ldentiflcerer under revisionen.

Hanstholm, den 10. ma12O2O
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