
Ledelsespätegning

Ledelsen for indsamlingen har dags dato behandlet og godkendt det aflagte
indsamlingsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018.
Regnskabet udviser indtgter pa t.kr. 21.152 og omkostninger pa t.kr. 6.710

lndsamlingsregnskabet er aflagt I overensstemmelse med § 7, 8 og 9 I bekendtgørelse
nr. $20 af 27. juni 2014 om indsamlinger m.v.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af
indsamlingens resultat, herunder at beskrivelsen af indtgter og omkostninger er
korrekt og fyldestgørende for en Økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet for
regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2018.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er ført behørigt regnskab over samtlige
indtgter og udgifter forbundet med indsamlingen. Overskuddet er overført
til Greenpeace driftskonto, og er anvendt i forbindelse med den generelle drift.

Det er endelig vores opfattelse, at indsamlingen er foretaget I overensstemmelse
med reglerne I indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Karin Petersen
Fundraising manager Denmark
- Greenpeace Nordic

Indsamlingen er foretaget I perioden 1. januar tIl 31. december 2018, og indsamlingen

er godkendt af lndsamlingsnvnet per 14. februar 2018

Indsamlingen er foretaget I hele landet: a www.greenpeace.dk, pa sms

(til MIUØ5O, MIUØOO og MIUØ15O), MobilePay, giroindbetalinger og via annoncering

bade online og offline samt løbende donationer via PBS.

I det hele taget alle indsamlede bidrag indkommet i Danmark i 2018.

Det indsamlede overskud t.kr. 14.441 er overført til Greenpeace driftskonto,

hvor det gar til Greenpeaces generelle miljøarbejde.

Regnskabet vil blive offentliggjort pa hjemmesiden www.greenpeace samtidig

med oftentliggørelsen pa lndsamlingsnvnets hjemmeside (medio juli).
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Særskilt erklæring til brug for Foreningen Greenpeace Danmark vedr. indsamling via foreningens 

hjemmeside, SMS, giroindbetalinger og løbende donationer via PBS udarbejdet efter de 

retningslinjer, der er anført i bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 820 af 27. juni 2014.  

Den uafhængige revisors erklæring  

 

Til ledelsen i Greenpeace og Indsamlingsnævnet 

 

Konklusion  

Vi har revideret medfølgende opgørelse af Greenpeace’s regnskab for indsamlede midler via 

foreningens hjemmeside, SMS, giroindbetalinger og løbende donationer via PBS for perioden 1. 

januar til 31. december 2018.  

 

Det er vores opfattelse, at regnskabet for Greenpeace Danmark, der omfatter regnskabsåret 2018 og 

udviser et indsamlingsresultat på t.kr. 14.442 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 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 erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen”. 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 af forhold i opgørelsen - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i 

distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på oplysningerne i indledningen i denne erklæring, hvoraf det 

fremgår, at indsamlingsregnskabet i perioden 1. januar til 31. december 2018 udarbejdes efter de 

retningslinjer, der er anført i bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 820 af 27. juni 2014. 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet for at hjælpe Greenpeace til at opfylde retningslinjerne, der er 

anført i Indsamlingsnævnets tilladelse til indsamlingen. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet 

være uegnet til andet formål. 

   

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold. 

  

Ledelsens ansvar for opgørelsen  

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde regnskabet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er 

anført i bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere 

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, 

der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen  

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 revisorerklæring med 

en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
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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. 

  

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 regnskabet, 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 selskabets 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. 

 

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. 

 

 

København, den 26. juni 2019 

 

Grant Thornton  

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

 

 

 

 

Carsten Mønster  

Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. 18499 
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Regnskab for indsamling i perioden 1. januar til 31. december 2018

Indtægter:

Indsamlade midler 20.241.998,35

Arv 910.211,03

Totalt modtagne donationer: 21.152.209,38

Omkostninger:

Indsamlingsudgifter 1.001.208,88

Reklame & annoncer 169.246,43

Trykning mm 115.097,41

Fragt og brevforsendelse 196.007,01

Rejser og repræsentation 8.601,57

Kontorudgifter 5.783,87

Konsulenter 27.255,61

Telemarketing, tlf og internet 5.093.186,68

Bureauer, markedsanalyse m.m. 94.254,92

Samlede omkostninger: 6.710.642,38

Resultat af indsamling 2018 14.441.567,00


