Indsamlingsnævnet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Revisors erklæring om faktiske resultater
Vedrørende Journalnummer 16-920-01465
Vi har i henhold til ”Bekendtgørelse om indsamling m.v)” fra 1. juli 2014, udført de arbejdshandlinger,
som er beskrevet nedenfor for at give Indsamlingsnævnet mulighed for at vurdere pålideligheden af de
af indsamlerne indrapporterede informationer, ”Regnskab over indsamlingen” vedrørende journalnummer 16-920-01465, dateret den 12. januar 2018.
Af regnskabet fremgår følgende

Indkomne bidrag
Udgifter
Indsamlingsresultat

I alt
DKK
80.484,00
-81.204,85
-720,85

Det udførte arbejde
Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at assistere Dem med at vurdere pålideligheden af
de indberettede informationer. De udførte arbejdshandlinger er:
1.

Vi har indhentet specifikation af det indkomne bidrag på DKK 80.484 og afstemt til totalen.

2.

Vi har efterregnet specifikation af udgifter og afstemt til totalen på DKK 81.204,85.

3.

Vi har afstemt de 4 oplyste udgifter over DKK 5.000 til underliggende faktura. Herudover har vi
valgt 2 tilfældige udgifter og afstemt til underliggende faktura.

4.

Vi har påset, at de ansvarlige for indsamlingen via underskrift bekræfter at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

Resultat af det udførte arbejde
Vi har fundet følgende forhold:
a)

Med hensyn til punkt 1 har vi modtaget specifikation i excel af indkomne bidrag. Totalen udgør
DKK 80.648, hvorfor der er en afvigelse i forhold til regnskabet på DKK 164.
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b)

Med hensyn til punkt 2 har vi efterregnet specifikation af udgifter og afstemt til totalen på DKK
81.204,85. Efterregningen og afstemningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

c)

Med hensyn til punkt 3 har vi udvalgt følgende 4 udgifter over DKK 5.000 og påset at beløb
stemmer til den underliggende faktura:





SAS Flybillet
Lejlighedsleje, Augsburg
BCA Clinic
BCA Clinic

DKK 2.225
DKK 10.727 (afstemt til bestillingsnota)
EUR 4.900
EUR 1.169,21

Herudover har vi udvalgt følgende 2 tilfældige udgifter og påset at beløb stemmer til den underliggende faktura:



Make Well Nutritionals GMBH
Herrenbach-Apotheke

EUR 228,20
EUR 198,92

Afstemning til underliggende fakturaer har ikke givet anledning til bemærkninger.
d)
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Med hensyn til punkt 4 har vi påset, at de ansvarlige for indsamlingen via underskrift på regnskabet bekræfter at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

Afslutning
Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review, udtrykker vi ikke nogen form for
sikkerhed om indrapporteringen.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review, kunne andre forhold
være fundet og rapporteret til Dem.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første
afsnit, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen
vedrører kun de forhold, der er nævnt ovenfor.
Trekantområdet, den 12. januar 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Forthoft Lind
statsautoriseret revisor
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