
Regnskab for indsamling foretaget af Mandela Fonden (Afrika 
Kontakt) for tiden 1. januar 2017 – 31. december 2017. 

 

 

Indsamlede midler 1. januar 2017 – 31. december 2017    20.238 

Indtægter i alt    20.238 

 

Gebyrer og porto    2.786 

Uddelinger: 

Støtte til TCOE Vinarbejdere    13.288 

Udgifter i alt    16.074 

 
Årets resultat    4.164 

 
Manglende uddeling pr. 31. december 2017    4.164 

 

Overskuddet er endnu ikke anvendt. Der eftersendes inden et år fra i dag en erklæring om 
anvendelse af overskuddet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i 
Indsamlingsbekendtgørelsen. 
 
 
 



Ledelsespåtegning 
 
Ledelsen for indsamlingen har dags dato behandlet og godkendt det aflagte 
indsamlingsregnskab for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017. Regnskabet udviser 
indtægter på kr. 20.238 og omkostninger på kr. 16.074. 
 
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med § 7, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 
820 af 27. juni 2014 om indsamlinger mv. 
 
Det er min opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens 
resultat, herunder at beskrivelsen af indtægter om omkostninger er korrekt og 
fyldestgørende for en økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet for regnskabsperioden 
1. januar 2017 - 31. december 2017. 
 
Det er ligeledes min opfattelse, at der er udført behørigt regnskab over samtlige indtægter 
og udgifter forbundet med indsamlingen. Overskuddet indestår på bankkonti og afventer 
anvendelse til formålet. 
 
Det er endelig min opfattelse, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med 
reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 
3. 
 
København N, den 12. maj 2018 
 
 
 
 



Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskabet 
 
Til Indsamlingsnævnet 
Vi har revideret medfølgende opgørelse af Mandela Fonden (Afrika Kontakt)’ regnskab for 
indsamlede midler via www.afrika.dk, www.mandela.dk, Facebook, opstilling af 
indsamlingsbøsser samt trykte foldere, som uddeles til medlemmer, gæster og deltagere i 
aktiviteter udført af foreningen for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017. 
 
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med de retningslinjer, der er anført i bekendtgørelse om indsamling 
m.v.nr. 820 af 27. juni 2014. 
 
Grundlag for revisionen 
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 revisionspåtegningen 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. 
 
Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med de 
retningslinjer, der er anført i bekendtgørelse om indsamling mr. Nr. 820 af 27. juni 2014. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for 
at kunne udarbejde et regnskab, som er uden væsentlige fejlinformation, uanset om dette 
skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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. Fejlinformation 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 årsregnskabet. 
 
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: 

www.afrika.dk
www.mandela.dk


 
 

• Identificerer 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, dokumentfalsk, beviste 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 andelsboligforeningens 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. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det 
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentligt usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfører, at 
foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf. 

 
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. 
 
Næstved den 12. maj 2018 
Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 27433863 

 
Ebbe Jensen 
Registreret revisor 
ID. mne6032 
 

 


