Regnskab over indsamlingen Þ»ª¿® Íµ±ª»²
(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.: ïèóéððóððéêî
Indsamlers navn(e):

Ø(®-¸±´³ Ô·´´»-µ±´»

Indsamlingsperiode:

ðïòðìòïèòíïòðíòïç

Oplysninger om indtægter og udgifter

ïðìòéìîôêë

kr.

ïòëððôðð

kr.

ïðíòîìîôêë

kr.

Indkomne bidrag
- Administrationsudgifter
Indsamling
(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter)

Specifikation af

udgifterne (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014.

Beløb

Î»ª·-±®- ¸±²±®¿® º±® »®µ´:®·²¹ °; ®»¹²-µ¿¾

ïòëððôðð

º±® °»®·±¼»² ðïòðìòïè ó íïòðíòïç

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I alt

ïòëððôðð

kr.
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Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: èìðï ïðëïêîì

Anvendelse af indsamling
Anvendelsen af indsamling

skal være specificeret, jf.

§ 8, stk. 1 .

er

Indsamling

Beløb

ïðíòîìîôêë

ß¼ª±µ¿¬Ú±®Î»¬

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

ïðíòîìîôêë kr.

I alt

Indsamling
er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i
dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4,
jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen.

Underskrifter
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3. (OBS: Ved komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer)
Dato:
Navn:

ïðñðï îðîð
Ó¿®·¿²²» Þ®:²¼¸±´¼¬ ß²¼»®-»²
Underskrift

Dato:
Navn:

ïðñðï îðîð
Ô¿®- Õ¿´-¬¿¼ Ê»¼º»´¬
Underskrift

Dato:
Navn:

Underskrift
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kr.

Hørsholm Lilleskole

Den uafhængige revisors erklæring

Til Hørsholm Lilleskole

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Bevar Skoven Indsamlingen for perioden 01.04.18
– 31.03.19.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 01.04.18 – 31.03.19 giver et retvisende billede i overensstemmelse med at indsamlingsregnskabet for perioden 01.04.18 –
31.03.19 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af Hørsholm Lilleskole i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Skolens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med for at udarbejde indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med. Skolens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som skolens ledelse
anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revision 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 er ikke en
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
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Grundlag for konklusion

Hørsholm Lilleskole

Den uafhængige revisors erklæring

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
indsamlingsregnskabet.

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet,
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.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vordingborg, den 10 /01 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ole Nørrelund Hansen
Statsaut. revisor
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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.”

Marianne Andersen

Lars Kalstad Vedfelt

Skoleleder
Serienummer: CVR:28866917-RID:52934848
IP: 93.191.xxx.xxx
2020-01-10 15:50:52Z
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Ole Nørrelund Hansen
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