Pramdrager i Lange endeligt regnskab oktober 2014-september 2016

Regnskab over indsamlingen: Pramdrageren i Langi
oDlvsninqer om indsamlinqen
Indsamlingsnavnets j.nr. :

15-920-00848

Indsamlers navn(e):

Langa Borger og Handverkerforening
01-03-2015 - 31-10-2015

Indsamlingsperiode:
Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:
Regnskabsperiode:

9283-0000 4't 99 23

23-10-20r4-30-9-2016

Indtagter:

Indsamlet

289.550
9.800

Indgaet v salg af pramdrager model
Overskud, indvielsesfest den 25 maj 2016

3.'119

Renteindtagter, indsamlingskonto

201

Indtagter i alt

302.670

Udgifter:

Markedsforingsmateriale mm
Indsamlingsn€vn
Skulptur, fremstillet af Erik Heide
Jordundersogelse, sokkel, skilte mm
lndvielsesfest mm
Prasentationsarrangement, administrative udgifter
Renteudgifter, bevilget overtrak

-6.436
-'t.000
-237.500
-45.471

Udgifter i alt

-308.751 -308.751

Resultat (underskud)

-11.744

-5.862
-738

-6.08't

Langa Borger- & Handverkerforening, inddekning

6.081

af underskud.

Resultat, herefter

0

Indsamlingen til en skulptur, der placeres nar Gudenaen iSkovlyst, Lange har
fundet sted i henhold til anmeldelsen jf. Indsamlingsnevnets anerkendelse af 23.
februar 2015, J.nr. 15-920-00848.
Som ansvarlig for indsamlingen skal jeg herved erklere, at indsamlingen er foretaget
i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgorelsen.
Lange,
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PoulArnbjerg
Indsamlingsansvarlig
Lange Borger- og Handvarkerforening
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Oen uafhengige revisors erklaring pa indsamlingsregnskab for indsamling til
skulptur af en pramdrager, der placeres nar Gudenaen i Skovlyst, Langa,
lndsamlingsnavnets journal nr..: I 5-920-00848

Til Langa Borger- og Handvarkerforening
Vi har revideret det af LangA Borger- og H6ndvarkerforening udarbejdede indsamlingsregnskab,
der omfatter resultatopgsrelse for perioden 23110 2014 - 30/9 2016. Underskuddet af indsamlingen
udgor Dkk 6.081, der inddekkes af Langa Borger- og Handverkerforening.
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af foreningens ledelse pa grundlag af bekendtg6relse om

offentlige indsamlinger.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse
med de geldende bekendtgorelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nodvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uansel om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet pi grundlag af vores revision.
Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifolge dansk revisorlovgivning, samt efter bekendtgorelsen om offentlige indsamlinger. Dette
krever, at vi overholder etiske krav samt planlagger og udforer revisionen for at opna hoj grad af
sikkerhed for, om indsamlingsregnskabel er uden vasentlig fejlinformation.
En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger
i indsamlingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhanger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risiciene for vasentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for at foreningens
udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i overensslemmelse med regnskabsbestemmelserne i
bekendtgsrelse om offentlige indsamlinger, men ikke med det form6l at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige, samt den samlede
prasentation af indsamlingsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden23l10 2O'14 - 3019 2016 i al vasentlighed
er udarbejdet i overensstemmeise med bekendtgorelsen om offenllige indsamlinger.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden al modificere vores konklusion henleder vi opmerksomheden pa, at indsamlingsregnskabet har
som serligt formal at overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgorelsen om offentlige indsamlinger.
Som folge heraf kan regnskabet vere uegnet til andet form6l.
Langa, den 7. november 2016

ND REVI-MIDT
Godkendt
CVR-nr.

Kirkebeek

Partner, Godkendt revisor FSR
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