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Formål og anvendelse

Indsamlingen har til formål at hjælpe flygtninge, der hver dag ankommer
til den græske ø Lesbos. Ved en egen-betalt rejse til Lesbos vil midlerne
bruges til at købe vand, madvarer, soveposer, telte, liggeunderlag, solhatte, bleer og andre fornødenheder til flygtninge, og derefter uddeles i
flygtningelejren i Kara Tepe og til nyankomne flygtninge på stranden i
Molynos.

3

Penneo dokumentnøgle: FMXIT-SP7QK-TH4HH-JV8MP-VDOOX-BJ7XA

Indsamlingen
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har udarbejdet regnskabet for indsamlingen "Hjælp til flygtninge på Lesbos" udvisende et indsamlingsresultat på 99.599 kr. Indsamlingen er gennemført i perioden 9. august - 5. september 2015 med
opgørelse af indsamlingsresultat pr. 11. februar 2016, hvor endelig afregning af indsamlede midler
forelå.
Vi kan hermed erklære, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov. nr. 511 af 26. maj 2014
om offentlige indsamlinger samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, ligesom vi skal erklære at
indtægter og udgifter er medtaget i regnskabet.

Støttekomité

Frederik Kirkeskov Nielsen

Josefine Kirkeskov Nielsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET
Til Støttekomitéens medlemmer af Hjælp til flygtninge på Lesbos

Vi har revideret det af støttekomitéen udarbejdet indsamlingsregnskab for Hjælp til flygtninge på Lesbos for perioden 9. august - 5. september 2015, der omfatter resultatopgørelse og noter. Overskuddet
af indsamlingen udgør 99.599 kr. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af støttekomitéens medlemmer på grundlag af bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt efter bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 9. august til 5. september i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni om offentlige indsamlinger.

5

Penneo dokumentnøgle: FMXIT-SP7QK-TH4HH-JV8MP-VDOOX-BJ7XA

Støttekomitéens medlemmer har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser. Støttekomitéens medlemmer har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Hjælp til flygtninge på Lesbos

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at indsamlingsregnskabet har særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige
indsamlinger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Frederiksberg, den 9. marts 2016
Revision København

Mads Lutz Jørgensen
Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer
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Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.: 34619654
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
GENERELT

Årsregnskabet for Hjælp til flygtninge på Lesbos for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.
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Indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som indsættes på den til formålet oprettede bankkonto, og udgifter med de beløb, der er udbetalt til den til indsamlingen hørende bankkonto, som
vedrører den til formålet iværksatte indsamling.
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RESULTATOPGØRELSE 9. AUGUST - 5. SEPTEMBER 2015

2015
kr.

1 Nettoomsætning

110.986

2 Andre eksterne omkostninger

-10.911
100.075

3 Andre finansielle omkostninger

-476

RESULTAT AF INDSAMLING

99.599

DET INDSAMLEDE BELØB ER UDDELT SÅLEDES:

Fornødenheder, flygtninge
Starfish Foundation
Proactiva Pensa Open Arms
DISPONERET I ALT

16.441
41.579
41.579
99.599

8

Penneo dokumentnøgle: FMXIT-SP7QK-TH4HH-JV8MP-VDOOX-BJ7XA

RUTTO INDSAMLINGSRESULTAT
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NOTER

2015
kr.
1

Indtægter

Pengeindsamling
Støtte fra revisor

105.986
5.000
110.986

2

Andre eksterne omkostninger

Revisorhonorar
Anmeldelsesgebyr, Indsamlingsnævnet
Billeje og transportudgifter

5.000
1.000
4.911
10.911
10.911

3

Andre finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter
Kurstab, omsætningsaktiver

-24
500
476
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