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Regnskab for Dansk Flygtningehjmlps landsindsamling 2019 

Indsamlingsperioden 1_ januar til 31.december 2019 

I 	t. kr 
Indtmgter i alt 12.015 

Udgifter i alt -4.034 
Resultat of landsindsamlingen i 2019 7.981 

Resultatet er anvendt til Dansk Flygtningehja!lps arbejde i fmlgende: 

Lande/ regioner: 

Lande/ regioner I 	t_ kr 

Vestafrika 3.233 

0 staf ri ka 2.344 
Mellemmsten 1.317 
Nordafrika 964 

Bangladesh 123 
1 alt 7.981 

Ledelsespategning 

Ledelsen bar dags data behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for landsindsamling 
for perioden 1. januar - 31, december 2019 for Dansk Flygtningehjmlp. 

Ved Oansk Flygtningehjmlps landsindsamling dakker vi hele Danmark_ Vores distriksopdeling tager 
udgangspunkt i de gamle kommunegramser fra 2005 (275 kommuner) derudover opdeles de store 
kommuner i separate distrikter. Vi arbejder med i alt 377 distrikter og godt 400 udleveringssteder. 

I forbindelse med indsamlingen 2019 da=_kkede 8777 registrerede indsamlere 8624 rater. 

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgmrelse am indsamling m.v. or. 160 
of 26. februar 2020 00 8 - 9. Indtmgter ag udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i 
overensstemmelse med den gaddende praksis_ 

❑et er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede of indsamlingens resultat 
i overensstemmelse med bekendtgmrelse am indsamling m.v. or. 160 of 26. februar 2020, herunder of 
de totale indsamlede midler med fradrag of rimelige udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen, 
samt at beskrivelsen of anvendt regnskabspraksis indta;gter og udgifter er korrekt og fyldestgmrende 
for en skonomisk vurdering of indsamlingsresultatet for regnskabsperioden 1. januar- 31. december 
2019_ 

Det er ligeledes vores opfattelse, at indsamlingen er foretaget i henhold til anerkendelse of indsamling 
of 30. oktober 2015, lov am indsamling m.v. or, 511 of 26. maj 2014 og bekendtgmrelse am indsamling 
m.v. or. 160 of 26. februar 2020 herunder god indsamlingsskik. 

Indsamlingsregnskabet indgar i Dansk Flygtningehja=lps 

reviderede arsregnskab for 2019, som godkendes 

pa reprmsentantskabsmmdet den 19. august 2020. 
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