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Formål og anvendelse

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for alternativ behandling af
Stine Legarth Thomsen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de indsamlede midler gå
til ”Ung Kræft” (Kræftens Bekæmpelse).
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har udarbejdet regnskabet for indsamlingen "Hjælp til Stine Legarth Thomsen" udvisende et indsamlingsresultat på 222.500 kr. Indsamlingen er gennemført i perioden 14. februar - 29. august 2017
med opgørelse af indsamlingsresultat pr. december 2017.
Vi kan hermed erklære, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven
og denne bekendtgørelse.

Støttekomité

Titan Kræmmer Møller

Dorte-Maria Kræmmer Møller

Tue Ingemann Paarup
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til Støttekomitéens medlemmer af Hjælp til Stine Legarth Thomsen
Konklusion med forbehold
Vi har revideret det af støttekomitéen udarbejdede indsamlingsregnskab for Hjælp til Stine Legarth
Thomsen for perioden 14. februar - 29. august 2017, der omfatter resultatopgørelse og noter. Overskuddet af indsamlingen udgør kr. 242.500. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af støttekomitéens
medlemmer på grundlag af indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i
"Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af indsamlingens aktiviteter for
perioden 14. februar – 29. august 2017 i overensstemmelse med indsamlingsloven og denne bekendt-

Grundlag for konklusion med forbehold
Vi har ikke været i stand til at kontrollere og verificere de, i regnskabet, udgiftsførte omkostninger
grundet manglende dokumentation herfor. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre, om
eventuelle ændringer af denne posts beløb er nødvendig.
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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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 med forbehold.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 14. februar til 29. august 2017 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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 indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. 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.
lingsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. 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.
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:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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.
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Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et indsam-
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.
Frederiksberg, den 18. januar 2018
Revision København
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.: 34619654

Mads Lutz Jørgensen
Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer
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• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

Hjælp til Stine Legarth Thomsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Indsamlingsregnskabet for Hjælp til Stine Legarth Thomsen for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.
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 ved-
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rører den til formålet iværksatte indsamling.
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RESULTATOPGØRELSE 14. februar – 29. august 2017
2017
kr.

Nettoomsætning

422.309

2

Andre eksterne omkostninger

-199.809

RUTTO INDSAMLINGSRESULTAT

222.500

RESULTAT AF INDSAMLING

222.500

DET INDSAMLEDE BELØB ER UDDELT SÅLEDES:
Beløb overført til Ung Kræft (Kræftens Bekæmpelse)
DISPONERET I ALT

222.500
222.500
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NOTER
2017
kr.

1

Indtægter
Pengeindsamling

422.309

Øvrig støtte

0
422.309

Andre eksterne omkostninger
Administrationsomkostninger
Behandlinger, rehabilitering, medicin mv.

179.809

Revisorhonorar

10.000

Advokat

10.000

Anmeldelsesgebyr, Indsamlingsnævnet

0
199.809
199.809
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