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Ghana Venskabsgrupperne i Danmarks erklæring 
 
Efterfølgende regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med det for indsamlingen førte bog-
holderi og er i overensstemmelse med indholdet i det samlede regnskab for foreningen. 
 
Det er vores opfattelse, at indsamlingen er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i ind-
samlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. 
 
De modtagne beløb er anvendt til humanitært nødhjælps- og udviklingsarbejde i overensstem-
melse med ydernes ønsker herom. I tilfælde af donationer uden angivelse af specifikt formål er 
bidragene fordelt efter Ghana Venskabsgrupperne i Danmarks vurdering. 
 
Aarhus, den 24. maj 2016 

Ghana Venskabsgrupperne i Danmark 
 

 

______________________________ 

Lene Marie Andreasen 

Generalsekretær 
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab 
 
Til Ghana Venskabsgrupperne i Danmark 
Vi har revideret det af Ghana Venskabsgrupperne i Danmark udarbejdede indsamlingsregnskab, 
der omfatter resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015.  
 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af foreningens ledelse på grundlag af bekendtgørelse nr. 
820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. 
 
Ledelsens ansvar for regnskabet 
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse 
med de gældende bekendtgørelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet på grundlag af vores revi-
sion. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt efter bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 
om offentlige indsamlinger. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfø-
rer revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i indsamlingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurde-
ring, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for, at foreningens udarbejdelse af et indsamlingsregnskab er i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Formålet 
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af indsamlings-
regnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tiltrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab 
 
Konklusion  
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2015 i al 
væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om 
offentlige indsamlinger. 
 
Supplerende oplysning 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. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet for-
mål. 
 
Aarhus, den 24. maj 2016 
 
BRANDT 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

 
 
 
Preben Dunker 
statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Regnskabet omfatter bidrag, der er indbetalt på de til gavebidrag særskilt oprettede konti i Dan-
ske Bank. 
 
Omkostninger er medtaget i overensstemmelse med foreningens almindelige praksis. 
 
Anvendelsen af indsamlingsresultatet er foretaget i overensstemmelse med bidragsydernes sær-
skilte ønsker eller efter foreningens egen vurdering i tilfælde af, at bidrag er ydet uden særskilt 
tilkendegivelse af formål. 
 
Dette særskilte regnskab er en del af det samlede årsregnskab for Ghana Venskabsgrupperne i 
Danmark. 
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RESULTATOPGØRELSE

2015
Note kr.

Indtægter
Indtægter vedrørende tidligere års indsamlinger 100.438
Indtægter vedrørende dette års indsamlinger 271.875
Indtægter i alt 1 372.313

Omkostninger 65.750
Omkostninger i alt 2 65.750

Resultat før uddelinger 306.563

Der anvendes således:

Uddelinger 3 148.303
Hensat til uddeling i 2016 4 158.259
I alt 306.563
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N O T E R

2015
kr.

Note 1.  Indtægter
Indtægter, der kan henføres til tidligere års aktiviteter 100.438

Indtægter fra årets uddannelseskampagne 107.222
Fonde 85.000
Indsamling til specifikke formål i alt 192.222

Faste støtteaftaler (BS) 52.733
Enkeltbidrag m.m., der ikke kan henføres til
  indsamlingsaktiviteter (organisationsbidrag) 26.920
Frie midler i alt 79.653

Indtægter vedrørende dette års indsamlinger 271.875

INDSAMLEDE MIDLER TIL RÅDIGHED 372.313

Note 2.  Omkostninger
Database og dornorkommunikation 7.672
Årsberetning 2014 21.712
Anmeldelse til Indsamlingsnævnet 3.000
Indsamlingskampagner 3.544
Gebyrer NETS m.v. 11.826
Direkte fundraisingudgifter i alt 47.754

Anden administration 17.996

OMKOSTNINGER I ALT 65.750

 



 
7

N O T E R

2015
kr.

Note 3.  Anvendelse af indsamlingsresultat
SfL-klasser 110.614
Læreruddannelse 37.689
Anvendt i alt 148.303

Note 4. Hensat til senere udddeling
Hensatte midler i alt 158.259
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