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Regnskab 14. september - 4. oktober 2015 

   

Ledelsespåtegning 

Direktionen i FM5 ApS har som ansvarlig for indsamlings- og fordelingsregnskabet for "Hits for Tits" 
dags dato aflagt regnskab for indtægter og udgifter vedrørende kampagnen "Hits for Tits" for perioden 14. 
september - 4. oktober 2015. 

Indsamlings- og fordelingsregnskabet er aflagt efter beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at indsamlings- og fordelings-
regnskabet for perioden 14. september - 4. oktober 2015 er rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler i 
forhold til indsamlingens indtægter og udgifter samt fordelingen af indsamlingsresultatet. 

København, den 22. december 2015 

Dir,ektion 

Jams William Receveur Eva Stuhr 

"Hits for Tits" 
1 



Regnskab 14. september -4. oktober 2015 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Indsamlings- og fordclingsregnskab vedrørende kampagnen "Hits for Tits" 

Til direktionen i FM5 ApS 
Vi har revideret det af FM5 ApS aflagte indsamlings- og fordelingsregnskab vedrørende kampagnen "Hits 
for Tits" for perioden 14. september - 4. oktober 2015. FM5 ApS ledelse har ansvaret for indsamlings- og 
fordelingsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om ind-
samlings- og fordelingsregnskabet. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et indsamlings- og fordelingsregnskab, der er rigtigt, dvs, uden 
væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014, 
samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et indsamlings- og fordelingsregnskabet uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts-
mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændigheder-
ne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af indsamlings- og fordelings-
regnskab og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med anerkendelse af anmeldelse om indsamling, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlings- og fordelingsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlings- og fordelingsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
indsamlings- og fordelingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, her-
under vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i indsamlings- og fordelingsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et indsamlings- og fordelingsregnskab, der giver et retvisende billede i 
henhold til Bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014, samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 
2014. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabs-
mæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af indsamlings- og fordelings-
regnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Regnskab 14. september -4. oktober 2016 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at indsamlings- og fordelingsregnskabet for kampagnen "Hits for Tits" for perio-
den 14. september - 4. oktober 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
Bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014, samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 2014 samt 
den anvendte regnskabspraksis, beskrevet på side 8. 
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Regnskab 14. september -4. oktober 2015 

Oplysninger om "Hits for Tits" 

Deltagende 
	

Kræftens Bekæmpelse 
organisation 
	

(Carina Winther, kampagneansvarlig) 

Værtorganisation 	FM5 ApS (Ansvarlig for indsamlings- og fordelingsregnskabet) 
H.C. Andersens Boulevard 1 
1553 København V 
CVR-nr. 35 84 42  95 
Telefon: 70 10 10 10 

Direktion 
	

James William Receveur 
(FM5 ApS) 
	

Eva Stuhr 

Revisor 
	

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Regnskab 14. september -4. oktober 2015 

Beretning 

Formål 
Kampagnen "Hits for Tits" var et samarbejde mellem FM 5 ApS og Kræftens Bekæmpelse om at samle 
penge ind til bekæmpelse af brystkræft hos kvinder. 

Indsamlingen 
Indsamlingen foregik via radiostationen Novas radiokanal samt en indsamlingsbøsse, der var opstillet i 
receptionen på II.0 Andersens Boulevard 1. 

Under indsamlingen i perioden 14. september - 4. oktober 2015 blev radiolyttere m.fl. opfordret til at give 
bidrag. Følgende muligheder for at give bidrag var til stede: 

- Overtakseret sms'er 
- Indsamling via indsamlingsbøsse i receptionen på H.0 Andersens Boulevard 

Indsamlingsperiode 
Indsamlingen foregik i henhold til indhentet indsamlingsgodkendelse den 9. september 2015 fra Indsam- 
lingsnævnet i perioden 14. september — 4. oktober 2015. 

Resultatet af indsamlingen 
Resultatet af indsamlingen er tilfredsstillende, og de danske lyttere på. radio Nova synes at have taget ide- 
en om en indsamling til kampagnen "Hits for Tits" (Støt Brysterne) til sig. 

Indsamlingens resultat er udbetalt til den deltagende organisation den 8. oktober 2015. 

Regnskabsaflæggelse for den samlede indsamlingsperiode 
Der føres særskilt regnskab for indtægter og udgifter, der tilgår kampagnen "Hits for Tits" for perioden 14. 
september — 4. oktober 2015. Nettoindtægten fordeles til den deltagende organisation efter den aftalte 
fordelingsnøgle. Endeligt regnskab herfor aflægges med 4. oktober 2015 som skæringsdato. Regnskabet 
revideres af FM5 ApS's revisor. 

Overtakserede telefonopkald 
Overtakserede telefonopkald afregnes fra telefonudbyderen, når pengene er modtaget fra donor. Skøns-
mæssigt er mere end 99,5 % af pengene modtaget af "Hits for Tits", mens de sidste skønsmæssigt mindre 
end 0,5 % er modtaget efter 4. oktober 2015. 

Afslutning: 
Kampagnen "Hits for Tits" var en succes, og de mange penge har skabt et godt grundlag for gennemførel- 
se af bekæmpelse af kræft hos kvinder. 

Afslutningsvis vil Kræftens Bekæmpelse rette en stor og dybfølt tak til alle donorer, samarbejdspartnere 
og frivillige — kendte som ukendte. 
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Regnskab 14. september -4. oktober 2015 

Resultatopgørelse 

Note 14/09-4/10 
(kr.) 

Indtægter 	  1 135.344 

Administrationsudgifter 	  2 -2.000 

Indsamlingsresultat 	  133.344 

Fordeling af indsamlingsresultatet 
Overført til Kræftens Bekæmpelse (100%) 	  133.344 

Overført i alt 	  133.344 
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Regnskab 14. september -4. oktober 2015 

Noter 

Note 'I - Indtægter 
Overtakserede sms'er samt indsamlingsbøsse 	 135.344 

135.344 

Note 2 - Administrationsudgifter 
Revision og assistance med regnskabsopstilling  	1.000 
Gebyr til lndsamlingsnævnet for lovpligtig anmeldelse 	 1.000 

2.000 

	

Beløb 	Fordelings- 

	

DKK 	procent 
Note 3 - Fordelingsnøgle 

Kræftens Bekæmpelse 	 133,344 	100, % 

	

133.344 	100 % 

Fordelingsnøglen er aftalt med organisationen, som er det totale indsamlet beløb fratrukket de tilknyttet 
indsamlingsudgifter. 
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Regnskab 14. september -4. oktober 2015 

Anvendt regnskabspraksis 

Indsamlings- og fordelingsregnskabet for kampagnen "Hits for Tits" for perioden 14. september - 4. okto-
ber 2015 er aflagt efter følgende bestemmelser. 

Generelt om indregning og måling 
Indtægter indregnes når kontante betalinger indsættes på de til indsamlingen oprettede bankkonti. Udgif- 
ter indregnes ligeledes med de beløb der er udbetalt fra de til indsamlingen hørende bankkonti. 

Indtægter 
Indtægter udgøres af indsatte beløb modtaget fra indsamlingens aktiviteter, der udgøres af overtakserede 
sms'er samt en opstillet indsamlingsbøsse. 

Indsamlingsudgifter 
Indsamlingsudgifter sammensætter sig af administrationsudgifter i form af et årligt gebyr til Indsam- 
lingsnævnet og udgifter til revisor. 

Fordeling af indsamlingsresultat 
Indsamlingsresultatet overføres til den deltagende organisation efter en fordelingsnøgle aftalt organisati- 
onen, som er det totale indsamlet beløb fratrukket de tilknyttet indsamlingsudgifter. 

FolpligteLser og gæld 
Der påhviler ikke indsamlingen kendte forpligtelser og gæld, der ikke er betalt og dermed medtaget i 
regnskabet. 
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