fordel for Queer Youth Uganda

Regnskab
27. juli 2015 – 17. august 2015

This document has esignatur Agreement-ID: b75b34d1Pysup7918113

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer Youth Uganda

Indholdsfortegnelse
Påtegninger
Ledelsespåtegning

3

Den uafhængige revisors erklæring

4

Regnskab
6

Noter

7

This document has esignatur Agreement-ID: b75b34d1Pysup7918113

Indsamlingsregnskab for perioden

2

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer Youth Uganda

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for Copenhagen Prides
indsamlinger til fordel for Queer Youth Uganda for perioden 27. juli 2015 – 17. august 2015.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis og i overensstemmelse med kapital 2 i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.)
Det er vores opfattelse, at det aflagte indsamlingsregnskab for perioden 27. juli – 17. august 2015 giver et retvisende billede i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis og i overensstemmelse med
kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.)

This document has esignatur Agreement-ID: b75b34d1Pysup7918113

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk.
3.

København, den 20. december 2017

Copenhagen Pride:

Lars Henriksen
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Copenhagen Prides indsamlinger til fordel for Queer Youth Uganda
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Copenhagen Pride til fordel for Queer Youth Uganda for perioden
27. juli 2015 - 17. august 2015 samt noter til indsamlingsregnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis (Tilsammen benævnt regnskabet). Ledelsen har ved udarbejdelsen af regnskabet anvendt den i note 1 beskrevne
regnskabspraksis i overensstemmelse med kapital 2 i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse
om indsamling m.v.).
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens indsamlinger for perioden 27.
juli 2015 – 17. august 2015 i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis og i overens-

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 regnskabet”. 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.
Fremhævelser af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, der redegør for anvendt regnskabspraksis. Regnskabet
er udarbejdet med det formål at give oplysninger til indsamlingsnævnet. Som følge heraf kan regnskabet være
uegnet til andre formål. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen og den rimelige præsentation af regnskabet i overensstemmelse med
den i note 1 beskrevne regnskabspraksis og i overensstemmelse med kapital 2 i bekendtgørelse nr. 820 af 27.
juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.), hvilket omfatter fastlæggelsen af, at den anvendte regnskabspraksis for indsamlinger under de givne omstændigheder er et acceptabelt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet og for sådan intern kontrol, som ledelsen anser for 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 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 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 regnskabet.
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stemmelse med kapital 2 i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.).
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Den uafhængige revisors erklæring
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.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandteten af foreningens 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.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder oplysningerne,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der
gives en rimelig præsentation 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.
Hillerød, den 20. december 2017
Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26580390

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
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linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-

2015

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer
Youth Uganda for 27. juli 2015 – 17. august 2015

DKK

Indsamlet via SMS
Indsamlet bankindbetaling
Bidrag Copenhagen Pride
Indtægter i alt

62.592
1.000
5.879
69.471

Roll up banner
Indsamlingsnævnet
Cool SMS
Gebyr bank
Direkte omkostninger i alt

-1.340
-1.000
-2.679
-50
-5.069

Resultat – doneret til Queer Youth Uganda

64.402
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Perioden 27. juli – 17. august 2015

Regnskab for Copenhagen Prides indsamling til fordel for Queer Youth Uganda

Note 1 Anvendt regnskabspraksis
Indtægter
Regnskabsposten omfatter indsamlede og indbetalte donationer i regnskabsperioden.
Udgifter
Regnskabsposten omfatter administrative udgifter afholdt i forbindelse med de foretagne indsamlinger i regnskabsperioden.
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Overskudsanvendelsen
Overskudsanvendelsen omfatter anvendelse af de indsamlede midler i året fordelt på forskellige kategorier af
udgifter.
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