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Regnskabspåtegning
Underskrivende medlemmer af Komitéen for "En Chance til Lasse" har dags dato behandlet og
godkendt regnskabet for indsamlingen "En Chance til Lasse" for perioden 1. marts 2017 til 1.
marts 2018.
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet efter gældende regler for indsamlinger, herunder gældende
vejledninger fra Indsamlingsnævnet.

This document has esignatur Agreement-ID: 93da3939uqKz13125857

Det er vor opfattelse at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte
omkostninger i forbindelse med "En Chance til Lasse".

Det ved indsamlingsperiodens udløb resterende beløb, forventes udloddet i henhold til
indsamlingens formål og i henhold til Indsamlingsnævnets regler herfor.

Taastrup, den 5. juli 2018

Jannik Landt Fogt

Annette Ellehauge

Rie Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Komitéen for "En Chance til Lasse" samt Indsamlingsnævnet
Revisionspåtegning på regnskabet
Konklusion
Vi har revideret nærværende indsamlingsregnskab for "En Chance til Lasse", der omfatter anvendt
regnskabspraksis og resultatopgørelse. Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med
indsamlingsloven samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt i henhold til indsamlingsloven og
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
regnskabet”. Vi er uafhængige af donationsmodtager 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 i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet
har som særligt formål at overholde bestemmelserne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820
af den 27. juni 2014. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsperioden er
blevet forlænget fra tidligere periode med samme titel. Der er derfor modtaget overskydende beløb
fra sidste års indsamling, som er medtaget særskilt i regnskabet.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende
billede af indsamlingen samt donationernes anvendelse for perioden 1. marts 2017 - 1. marts 2018
i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt de
generelle regler og betingelser, der gælder for indsamlinger i henhold til Indsamlingsnævnet.

En Chance til Lasse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt indsamlingsloven og bekendtgørelse nr.
820 af 27. juni 2014 foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 af
indsamlingsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
Komitéens for "En Chance til Lasse"s interne kontrol.

•

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

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

Taastrup, den 5. juli 2018
JH Revision
Godkendt revisionspartnerselskab
CVR-nr. 55 39 97 19

Jan Hansen
statsautoriseret revisor
mne-nr. 6447
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
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 revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820
af 27. juni 2014, 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 regnskabet.

En Chance til Lasse

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter:
Indtægter omfatter indsamlede beløb modtaget på den til formålet hørende bankkonto, samt
øvrige donationer, herunder endnu ikke udloddet beløb fra sidste års indsamling.
Udgifter:
Udgifter omfatter udgifter til Indsamlingsnævnet samt til regnskab og revision.
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Donationer:
Donationer omfatter de udbetalte donationer opdelt efter indsamlingens forskellige formål.
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Resultatopgørelse for 1. marts 2017 - 1. marts 2018
DKK
Indtægter:
Indsamlede midler

10.845

Overført fra "En Chance til Lasse" indsamlingen for perioden 1.
marts 2016 til 28. februar 2017, som havde samme formål mv.
som nærværende indsamling.
Samlede indtægter

32.624
43.469

Overskud fra indsamlingen

1.100
7.500
8.600
34.869

Donationer:
Udbetalinger vedrørende Lasse Lüdders behandlinger, samt
rejseudgifter i denne forbindelse

12.182

Udbetalinger vedrørende behandlinger til Lasse Lüdders
familie, herunder psykologbistand, sorgcoaches mv.

1.400

Udbetalinger vedrørende forbedring af dagligdagen for Lasse
Lüdders familie

1.479

Donationer i alt
Restbeløb til udbetaling efter indsamlingperiodens afslutning.
I alt

15.061
19.808
34.869
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Udgifter:
Anmeldelsesgebyr Indsamlingsnævnet
Udarbejdelse af regnskab og revision
Samlede udgifter
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Jan Georg Hansen

Henrik Jannik Landt Fogt
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