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Regnskab for LGBT Asylums indsamlinger til fordel for LGBT asylansøgere

Ledelsespåtegning

Undertegnede har i dag behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar 2020 –
31. december 2020 for LGBT Asylum.
Indsamlingsregnskabet aflægges 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 min opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede for perioden 1. januar 2020 - 31.
december 2020 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.)

ensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3,
dog med for sen indsendelse af regnskab.
København, 20. december 2021

Michael Nebeling Petersen

Yanaba Mompremier Rymark Sankon

Kasserer, LGBT Asylum

Medansvarlig for indsamlingen
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Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i over-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til LGBT indsamlinger til fordel for LGBT asylansøgere
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for LGBT Asylum til fordel for LGBT asylansøgere for perioden 1. januar
2020 - 31. december 2020 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 kapitel 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 1.
stemmelse med kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.).
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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, som 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 af 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
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. 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 regnskabet.
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januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis i overens-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten
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 regnskabet 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.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
For sen indsendelse af indsamlingsregnskab
Indsamlingsregnskabet er ikke udarbejdet og indsendt rettidigt jfr. § 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 820 af 27.
juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Hillerød, 20. december 2021
Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26580390

Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor
Mne36026
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-

Regnskab for LGBT Asylums indsamlinger til fordel for LGBT asylansøgere
2020

Perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

DKK

Bidrag og donationer

348.262

Foundraisingbureau

-31.123

Revision

-12.500

Gebyrer mv.

-896

Resultat

303.743

Overskuddet er brugt til LGBT-Asylums arbejde:
Rådgivning og koordinering af frivillige rådgivere

207.992

Forbrugt i alt

303.743
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95.751

Sociale arrangementer
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Indtægter
Regnskabsposten omfatter indsamlede midler og indbetalte donationer i regnskabsperioden.
Udgifter
Regnskabsposten omfatter direkte udgifter afholdt i forbindelse med de foretagne indsamlinger i regnskabsperioden.
Overskudsanvendelsen
Overskudsanvendelsen tilfalder foreningen. Foreningens formål er at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT personer, som søger eller har fået asyl i Danmark. Der er således sammenfald mellem formål for indsamling og
formål for forening.
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Der henvises i øvrigt til side 5, som omtaler anvendelsen af overskud.
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