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Indsamling til fordel for velgørende formål på Sri Lanka 
Donations for Tsunami Victims  

Resultat opgørelse for perioden 29. december 2004  28. december 2005  

Indsamlede beløb 66.688 
Gebyrer og administration, Sri Lanka -112  

Overskud før udlodning  66.576  

Anvendt til udlodning på Sri Lanka, til genopbygning efter Tsunami- 
katastrofen 26. december 2004:  

Reparation af maskiner -14.430 
Genopbygning af forretninger og boder  -19.641 
Værktøj til håndværkere  -4.269 
Etablering af lagre -3.701 
Maskiner -3.254 
Hospitalsudstyr og medicin -4.317 
Almen velgørenhed -5.783  

Overskud  11.181   

Hvilket resultat overføres til den fortsatte velgørenhed på Sri Lanka.  

Det resterende overskud kan specificeres således: 
Indestående Vestjysk Bank, kto. nr. 7738 1094869 5.288 
Indestående Commerciel Bank, Sri Lanka, kto. nr. 1050 061101 5.893   

11.181   

Asferg den, 26. juni 2006  

 

Anton Kamp Nielsen 
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Revisionserklæring  

 
Vi har revideret regnskabet for Donations for Tsunami Victims for indsamlingsperioden 29. december 2004 - 
28. december 2005.   

Indsamlingens leder har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er, på grundlag af vor revision, at udtrykke en 
konklusion om regnskabet.  

Den udførte revision  

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at 
vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der un-
derstøtter de i regnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af 
ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af 
den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt 
grundlag for vor konklusion.  

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion  

Det er vor opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og giver et retvisende 
billede af indsamlingens resultat og de indsamlede beløbs anvendelse i overensstemmelse med tilladelse til 
indsamlingen givet af Politiet i Randers.   

Supplerende oplysninger  

Opmærksomheden henledes på, at der pr. 28. december 2005 indestår et beløb på kr. 11.181, som endnu 
ikke er uddelt. Indsamlingens ledelse har besluttet at overføre dette beløb til fortsatte indsamlinger til fordel 
for almenvelgørende formål på Sri Lanka.   

Hadsten, den 26. juni 2006 
Dansk Revision    

Jesper Thorup 
Registreret revisor FRR 
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