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Ledelsespåtegning 

Foreningens ledelse har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for Charity arrangement, 
afholdt torsdag den I. marts 2018. 

Indsamlingen er afholdt i henhold til tilladelse J.nr. 17-920-02315 og i overensstemmelse med 
Indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. 

Det opstillede regnskab for Charity arrangementet til fordel for fattige og forældreløse børn er 
udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne retningslinjerne 1 
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og Indsamlingsloven. 

København, den 29. april 2019. 

I bestyrelsen: 

Ernst Michaelsen Jacob Michaelsen 

Lene Matzen Therese F. Monberg 
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Den uafhængige revisionspåtegning 

Til ledelsen i foreningen Enable 

Konklusion 

Vi har revideret det af Foreningen Enable udarbejdede regnskab, der omfatter 
resultatopgørelse for arrangementet afholdt den l. marts 2018. Overskuddet af indsamlingen 
udgør kr. 79.997. 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af foreningens ledelse på grundlag af bekendtgørelse nr. 
820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger 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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet". 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 øvrige 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 regnskabsbestemmelserne i 
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger samt lov om indsamling 
nr. 511 af 26. maj 2014. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse medbekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige 
indsamlinger 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. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

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 
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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 
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 
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger samt lov om 
indsamling nr. 511 af 26. maj 2014. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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. 

Aalborg, den 29. april 2019. 

Redmark 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

CVR-nr. 29442789 

\Aamiieqd 
Marian Fruergaard 

Statsautoriseret revisor 
MNE.N r. 24699 
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Foreningsoplysninger 

Selskabet Enable 
Ingeborgvej 17 
2929 Charlottenlund 

Telefon 
Telefax 

39 63 13 71 
33 32 30 36 

Internet 
E-mail 

www.enable.dk 
info@enable.dk 

CVR-nr. 
Hjemsted 
Regnskabsår 

29 87 67 38 
Charlottenlund 
1. januar - 31. december 

Bestyrelse Ernst Michaelsen, Charlottenlund 
Jacob Michaelsen, København 
Lene Matzen 
Therese F. Monberg 

Revision Redmark 
Statsautoriseret re vis ionspartnerselskab 
Hasseris Bymidte 6 
9000 Aalborg 

6 



Enable 

Ledelsesberetning for indsamlingen 

Indsamlingsformål, godkendt hos Indsamlingsnævnet 

De indsamlede midler går til at yde bistand til børn, navnlig fattige og forældreløse børn. 

Beskrivelse af indsamlingsprojektet 

Torsdag den I. marts 2018 afviklede Foreningen Enable for første gang et Charity 
arrangement. 

I månederne op til arrangementet blev i alt 82 billetter til et event på Restaurant 
Charlottenlund Fort sat til salg på Dinnerbooking. Arrangementet blev udsolgt. 

Formål 

Charity arrangementets primære formål var at indsamle penge til collegeuddannelse af 
pigerne på foreningens børnehjem i Tamil Nadu i Indien. I forbindelse med eventen afviklede 
foreningen endvidere et lotteri. Alle gevinster var doneret af forskellige handlende i 
lokalområdet. Overskuddet fra lotteriet blev kr. 25.100 går ligeledes ubeskåret til 
collegeuddannelse af pigerne på foreningens børnehjem. 

Indsamlingsområde og j.nr. 
Indsamlingens område var primært Nordsjælland. 
J.nr. 17-920-02315 

Antal deltagere 
Der deltog i alt 82 personer 

Charlottenlund den 29. april 2019. 

Ernst Michaelsen 
Formand 
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Anvendt regnskabspraksis 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne 
retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og Indsamlingsloven og 
overensstemmelse med følgende regnskabspraksis: 

Indsamlet beløb 
Indsamlede beløb er modtagne beløb, der kan henføres til indsamlingen 

Omkostninger 
Omkostningerne omfatter alle direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af 
indsamlingen. 
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Resultatopgørelse 

Indsamlingsregnskab 1. marts 2018 

Note 01.03.2018 

1 Event 54.897 

2 Lotteri 25.100 
79.997 
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