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Indsamlingsregnskab

Ledelsens beretning
Regnskabsprincipper
Dette indsamlingsregnskab er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsbekendgørelsens §§ 8-11.
Indsamlingens formål er at indsamle midler til Cannabis Danmark foreningens arbejde for, at Danmark kan
blive til et foregangsland i udviklingen og anvendelse af medicinsk cannabis samt forskning til gavn for behandling af patienter. Derudover anvendes midlerne til drift af sekretariatet.

Auktionen indsamlede kr. 161.398, som blev overført til foreningen i august 2020. Heraf er kr. 12.350 anvendt
til udgifter i forbindelse med indsamlingen. Der er således et overskud fra indsamlingen på kr. 149.048.
Cannabis Danmark har anvendt de indsamlede midler til flg. formål:
Danmark som foregangsland for udvikling og anvendelse af Medicinsk Cannabis
Strategier og partnerskaber for et nationalt videncenter for Medicinsk Cannabis, herunder til at støtte op om
en forlængelse af forsøgsordningen i Danmark.
Foreningens aktiviteter har bl.a. været Public Affairs arbejde for:
-

Politiske oplæg til Sundhedsudvalget
Foretræde for Sundhedsudvalget
Høringsoplæg og svar på evalueringen af forsøgsordningen

Indsamlingens/auktionens Foreningens bidrag har bidraget til, at forsøgsordningen er blevet forlænget i Danmark med fire år.
Forskning og udvikling af Medicinsk Cannabis
Foreningen har udført interviews og dialoger og oplæg til samarbejde med patientforeninger, lægefaglige selskaber vedr. international og national forskning og viden om internationale standarder og protokoller der kan
anvendes og tilpasses den danske forsøgsordning.
Anvendelse af midler
Alle midler anvendes til formålet og bidrager til, at dække foreningens omkostninger til at sikre foreningens
formål med investering i foreningens faglige leder, research og mødeaktiviteter med nationale og internationale
organisationer. De administrative omkostninger har alene været kontorfaciliteter til foreningen.
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Beretning
Cannabis Danmark afholdte i sommeren 2020 en indsamling via en netauktion på Lauritz.com. En gruppe af
kunstnere, artister og virksomheder donerede oplevelser, produkter og kunstartikler som blev solgt via auktion
på Lauritz.com.

Ledelsens påtegning
Vi erklærer hermed, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og i
bekendgørelse om indsamling m.v.

København, den 24. november 2021
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Cannabis Danmark Foreningen
Claus Bindslev
Bestyrelsesformand
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Den uafhængige revisors erklæring

Til den indsamlingsansvarlige Claus Bindslev samt Indsamlingsnævnet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Cannabis Danmark Foreningen for tilskud modtaget under Indsamlingsnævnet, sags nr. 20-700-02217 med indtægter på kr. 161.398 og udgifter for kr. 12.350 for perioden 1.
marts 2020 – 28. februar 2021. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelse om indsamling mv.
nr.160 af 26. februar 2020 (i det følgende kaldet ”retningslinjerne”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i retningslinjerne. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab”. Vi er uafhængige af de indsamlingsansvarlige i overensstemmelse med International Ethics Standards
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at den opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de
regnskabsmæssige bestemmelser i regningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet
til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for de indsamlingsansvarlige og Indsamlingsnævnet og
bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde et
indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

4

Penneo dokumentnøgle: KGU7V-HEP1P-QO7BD-13PVC-C6Q1J-Z3YE8

Det er vores opfattelse at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne.

Den uafhængige revisors erklæring
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
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 erklæring med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjerne, 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

-

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige
har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i interne kontrol, som vi identificerer under revisionen.
København, den 24. november 2021
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 34 20 99 36

Anders Holmgaard Christiansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34111
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stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt
retningslinjerne, 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, om regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Indsamlingsregnskab
Cannabis Danmark Foreningen
1. marts 2020 - 28. februar 2021
DKK

Indtægter
Auktionsprovenue fra Lauritz.com

161.398

Samlede indtægter

161.398

Indsamlingstilladelse
Revision

1.100
11.250

Samlede omkostninger

12.350

Overskud til anvendelse til formålet

149.048
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Omkostninger

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.”

Anders Holmgaard Christiansen
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Claus Bindslev
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