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Ghana Venskabs erklæring

Efterfølgende regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med det for indsamlingen førte bogholderi
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
indsamlingsloven og bekendtgørelsenr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v.
De modtagne beløb er anvendt til humanitært nødhjælps- og udviklingsarbejde i overensstemmelse
med ydemes ønsker herom. I tilfælde af donationer uden angivelse af specifikt formål er bidragene
fordelt efter Ghana Venskabs vurdering.
Aarhus C, den 2/7 2021
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Ghana Venskab

Lene Marie Andreasen
Generalsekretær
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab

Konklusion

Vi har revideret det af Ghana Venskab udarbejdede
resultatopgørelse for perioden 1. januar –31. december 2020.

indsamlingsregnskab,

der

omfatter

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af foreningens ledelse på grundlag af bekendtgørelse nr. 820 af
27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014 om offentlige indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet". Vi er uafhængige af
tilskudsmodtager 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 regnskabet

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 formål.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskabet i overensstemmelse
med de gældende bekendtgørelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser 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 standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om
offentlige indsamlinger, 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 projektregnskabet.
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 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, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Grundlag for konklusion

Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab

•

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 ledelsen 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.

Aarhus N, den 2/7 2021

Kovsted & Skovgård
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
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CVR-nr.: 38751646

René Ferrer Ruiz
statsautoriseret revisor
MNE nr.: mne33710
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet omfatter bidrag, der er indbetalt på de til gavebidrag særskilt oprettede konti i Merkur
Andelskasse.
Omkostninger er medtaget i overensstemmelse med foreningens almindelige praksis.
Anvendelsen af indsamlingsresultatet er foretaget i overensstemmelse med bidragsydernes særskilte
ønsker eller efter foreningens egen vurdering i tilfælde af, at bidrag er ydet uden særskilt tilkendegivelse
af formål.
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Dette særskilte regnskab er en del af det samlede årsregnskab for Ghana Venskab.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
2020

2019

Indtægter vedrørende tidligere års indsamlinger
Indtægter vedrørende dette års indsamlinger

590.803
214.858

282.479
403.456

1

Indtægter i alt

805.661

685.935

2

Administrationsbidrag

14.620

28.242

791.041

657.693

Uddelinger
Hensat til senere uddeling

46.691
744.350

66.890
590.803

I alt

791.041

657.693

Note

Resultat før uddelinger

Der anvendes således:
3
4
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Indtægter


1 Indtægter
Indtægter der kan henføres til tidligere års aktiviteter

2020

2019

590.803

282.479

Indtægter fra årets kampagne –FCH
Indtægter til uddannelse (Gunnars mindefond)
Indtægter til andre øremærkede formål
Indtægter til GV klimafond
Fonde
VIA Bidrag til klimafond

115.400
0
0
0
0
6.000

25.000
23.250
12.595
22.506
190.350
0

Indsamling til specifikke formål i alt

121.400

273.701

Faste støtteaftaler (BS)
Enkeltbidrag m.m., der ikke kan henføres til indsamlingsaktiviteter

50.391
43.067

63.450
66.305

Frie midler i alt

93.458

129.755

Indtægter vedrørende dette års indsamlinger

214.858

403.456

Indsamlede midler til rådighed

805.661

685.935

Fonde
Indsamlinger

0
14.620

13.325
14.917

Omkostninger i alt

14.620

28.242

Læreruddannelse (TPDP)
Donation til partnerne
Brønd
Fighting Child Hunger

0
0
0
46.691

31.570
12.070
0
23.250

Anvendt i alt

46.691

66.890

744.350

590.803

2 Administrationsbidrag

3 Anvendelse af indsamlingsresultat

4 Hensat til senere uddeling
Hensatte midler i alt
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Noter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lene Marie Andreasen

Lene Marie Andreasen

Generalsekretær
Serienummer: PID:9208-2002-2-808612502988
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-07-02 07:09:12Z

Direktionsmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-808612502988
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-07-02 07:09:12Z

René Ferrer Ruiz

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet
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Statsautoriseret revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-792171212572
IP: 80.62.xxx.xxx
2021-07-02 16:56:33Z

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

