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LEDELSESPÅTEGNIG
Vi har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for perioden 15 2020. september – 14. september
2021 for indsamling til fordel for Fonden Fristaden Christiania.

Vi anser det opstillede regnskab for indsamling til fordel for Fonden Fristaden Christiania. Vi anser det
opstillede regnskab for perioden 15. september 2020 – 14. september 2021 for udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og
indsamlingsloven.
København, den 28. marts 2022
Fonden Fristaden Christiania:
Indsamlingsansvarlige:

Knud Foldschack

Line Barfod
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Indsamlingen er foretaget i henhold til tilladelse jf. jr.nr. 20-700-02685 og i overensstemmelse med
indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1 nr. 4. Indsamlingen
var landsdækkende.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Indsamlingsnævnet og Fonden Fristaden Christiania
Konklusion
Vi har for indsamlingen til fordel for Fonden Fristaden Christiania revideret regnskabet efter afholdelse
af indsamlingsaktiviteter for perioden 15. september 2020 – 14. september 2021, journal nr. 20-70002685. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 63.809 kr. og et resultat på 42.872 kr. Fonden har
udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020.

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 opgørelse”. Vi er uafhængige
af fonden 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 regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for fonden og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Fonden Fristaden Christianias ansvar for opgørelsen
Fonden har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Fonden har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som fonden anser for nødvendig for at udarbejde
et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Fonden Fristaden Christiania er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Medlem af Grant Thornton International Ltd
Medlem af RevisorGruppen Danmark

Penneo dokumentnøgle: V68WZ-G4WEY-DAWB7-2ZPPA-WBQQ4-8VCS3

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 15. september 2020 – 14. september 2021, jf. journal nr. 20-700-02685, i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar
2020. Det er envidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Vi kommunikerer med Fonden Fristaden Christiania 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.
Udtalelse om beretning for indsamlingen
Ledelsen er ansvarlig for beretningen om indsamlingen.
Vores konklusion om indsamlingsregnskabet omfatter ikke beretningen om indsamlingen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om beretningen om indsamlingen.
I tilknytning til vores revision af indsamlingsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen om indsamlingen og i den forbindelse overveje, om beretningen om indsamlingen er væsentligt inkonsistent
med indsamlingsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen om indsamlingen indeholder krævede oplysninger
i henhold til bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen om indsamlingen er i overensstemmelse med indsamlingsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i beretningen om indsamlingen.
København, den 28. marts 2022

Grant Thornton Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36
Jens Haugbyrd
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 6161
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Allan Breiling
Statsautoriseret revisor
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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 opgørelsen, 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 indsamlingens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af fonden, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som fonden har udarbejdet, er rimelige.
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BERETNING OM INDSAMLINGEN
Fonden Fristaden Christiania har i perioden 15. september 2020 til den 14. september 2021 indsamlet
midler ved salg af folkeaktier.
Indsamlingsformål, godkendt hos Indsamlingsnævnet
Midlerne skal anvendes til fordel for køb af Christiania. Christiania har indgået en aftale med staten om
at oprette en fond, Fonden Fristaden Christiania, om at denne fond køber dele af Christiania, som staten
vil sælge for 76 mio. kr. De indsamlede midler skal gå til fondens køb af Christianiaområdet. ”Fonden
Fristaden Christiania har optaget realkreditlån (med statsgaranti) til at betale købesummen til staten.
De indsamlede midler går til betaling på realkreditlån.”

Indsamlingens område og j.nr.
Indsamlingen var landsdækkende ifølge tilladelsen med journalnummer 20-700-02685.
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Beskrivelse af indsamlingsprojektet
Indsamlingen er foregået ved salg af værdiløse folkeaktier kontant samt over en internetportal.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 15. SEPTEMBER 2020-14. SEPTEMBER 2021
Indtægter
Indgået bidrag m.v.

63.809

Udgifter

Overskud der er overført til Fonden Fristaden
Christiania til forhøjelse af grundkapital

Medlem af Grant Thornton International Ltd
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12.937
8.000

-20.937
42.872
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