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REGNSKABSPÅTEGNING

Underskrivende medlemmer af Komit éen f or ” CINDI` S HOPE - hj ælp udsat t e børn” har dags dat o
behandlet og godkendt regnskabet f or indsamlingen ” CINDI` S HOPE - hj ælp udsat t e børn” for perioden 20. november 2018 t il 13. j uni 2019.
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet den 20. november 2018.
Indsamlingsregnskabet er udarbej det eft er gældende regler for indsamlinger, herunder gældende
vej ledninger f ra Indsamlingsnævnet .

Randers, den 9. sept ember 2019

I komit éen:

Rikke Andersen

Kiss Andersen
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Det er vores opf at t else at indsamlingsregnskabet omf at t er samt lige indsamlede midler og af holdt e
omkost niner i f orbindelse med ” CINDI` S HOPE - hj ælp udsat t e børn” .

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

T il Komit éen for indsamling t il ” CINDI` S HOPE - hj ælp udsat t e børn” og Indsamlingsnævnet

Det er vores opf at t else, at regnskabet ef t er af holdelse af indsamlingsakt ivit et er f or perioden
20. november 2018 t il 13. j uni 2019, j ournal nr. 18-700-01096, i alle væsent lige henseender
er korrekt , dvs. udarbej det i overensst emmelse med den givne t illadelse og bekendt gørelse
nr. 820 af 27. j uni 2014. Det er endvidere vores opf at t else, at de indsamlede midler er anvendt , som anf ørt i regnskabet .
Grundlag for konklusion
Vi har udf ørt vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar if ølge disse st andarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåt egningens af snit ” Revisors ansvar f or revisionen af opgørelsen” . Vi er uaf hængige af komit éen i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler
f or revisorer (IESBA’ s Et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opf yldt vores øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav. Det er
vores opf at t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag f or
vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgj ort ef t er best emmelser i den givne
t illadelse og bekendt gørelse nr. 820 af 27. j uni 2014 og ikke ef t er en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt f ormål. Som f ølge heraf kan regnskabet være uegnet t il andet f ormål.

Vores erklæring er udelukkende udarbej det t il brug f or Komit éen f or indsamling t il ” CINDI` S
HOPE - hj ælp udsat t e børn” og Indsamlingsnævnet , og bør ikke udleveres t il eller anvendes af
andre part er.
Vores konklusion er ikke modif iceret som f ølge af disse f orhold.
Komitéens ansvar for opgørelsen
Komit een har ansvaret f or at udarbej de regnskabet , der i alle væsent lige henseender er korrekt , dvs. udarbej det i overensst emmelse med den givne t illadelse og bekendt gørelse nr. 820
af 27. j uni 2014. Komit een har envidere ansvaret f or den int erne kont rol, som Komit éen anser
f or nødvendig f or at udarbej de et regnskab uden væsent lig f ej linf ormat ion, uanset om denne
skyldes besvigelser eller f ej l.

Komit éen er ansvarlig f or at overvåge regnskabsaf læggelsesprocessen.
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Konklusion
Vi har f or ” CINDI` S HOPE - hj ælp udsat t e børn” revideret regnskabet ef t er af holdelse af indsamlingsakt ivit et er f or perioden 20. november 2018 t il 13. j uni 2019, j ournal nr. 18-700-01096.
Regnskabet udviser en samlet indt ægt på 77. 294 kr. og et result at på 74. 844 kr. Komit éen har
udarbej det regnskabet i overensst emmelse med den givne t illadelse og bekendt gørelse nr. 820
af 27. j uni 2014

Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt indsamlingsloven og bekendt gørelse nr. 820 af 27.
j uni 2014, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig f ej linf ormat ion i opgørelsen, uanset om
denne skyldes besvigelser eller f ej l, udf ormer og udf ører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag f or
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ej linf ormat ion f orårsaget af besvigelser er høj ere end ved væsent lig f ej linf ormat ion f orårsaget af f ej l, idet besvigelser kan omf at t e
sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udel adelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af
int ern kont rol.
 Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udf orme revisionshandlinger, der er passende ef t er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef f ekt ivit et en af Komit éen f or ” CINDI` S HOPE - hj ælp udsat t e børn” int erne
kont rol.
 Tager vi st illing t il, om den praksis, som er anvendt af Komit éen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som Komit éen har udarbej det , er rimelige.
Vi kommunikerer med Komit éen om blandt andet det pl anlagt e omf ang og den t idsmæssige placering af
revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige mangler i
int ern kont rol, som vi ident if icerer under revisionen.

Randers, den 9. sept ember 2019
BDO St at saut oriseret revisionsakt ieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Rasborg
St at saut oriseret revisor
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Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed f or, om opgørelsen som helhed er uden væsent lig f ej linf ormat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller f ej l, og at af give en revisionspåt egning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et høj t niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision,
der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, alt id vil af dække væsent lig f ej linf ormat ion, når sådan f indes. Fej linf ormat ioner kan opst å som f ølge af besvigelser eller f ej l og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som
regnskabsbrugerne t ræf f er på grundlag af opgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Indt ægt er
Indt ægt er omfat t er indsamlede beløb modt aget på den t il formålet hørende kont o i pengeinst it ut samt
øvrige donat ioner
Udgif t er
Udgif t er omf at t er udgif t er t il Indsamlingsnævnet samt administ rat ionsomkost ninger i f orm af gebyrer, revisorhonorar m.v.

Penneo dokumentnøgle: DOWEO-BKFLQ-10QLV-XODK6-QE4BE-E3BLF

Donat ioner
Donat ioner omfat t er de udbet alt e donat ioner i henhold t il indsamlingens f ormål.
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Indsamling ..................................................................................................

77.294

Indtægter i alt ............................................................................................

77.294

Anmeldelsesgebyr, Indsamlingsnævnet ...............................................................
Gebyrer, pengeinst it ut ...................................................................................
Revision .....................................................................................................

1.100
350
1.000

Udgifter i alt ...............................................................................................

2.450

Overskud fra indsamlingen ............................................................................

74.844

Donationer
Tavler og bøger . ..........................................................................................
Køb af høns.................................................................................................
Slikkepinde, balloner, t yggegummi og indsamlingsbøt t er .........................................
Landbrug ...................................................................................................

4.100
4.800
359
65.585

Donationer i alt ...........................................................................................

74.844
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RESULTATOPGØRELSE 20. november 2018 til 13. juni 2019
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