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Hjaelp  tli  Sofie

Regnskabspåtegrii.ug

Vi har dags dato aflagt indsamlingsregnskab for Hjaelp til 8ofie for indsan'ilingsperioden

26.09.16-19.12.18.

Til indsamlingen er anvendt en privat  bankkonto.  Transal<tioner  af privat  karakter,  har dog

været minimale i indsamlingsperioden, hvilket  har  gjort  det  enkelt,  at adskil}e  cle indsainlede

midler fra andre midler  l)å kontoen.

Indsamlingen er godkendt  a[ indsamlingsnævnet.

}ndsamlingsregns1cabet  er ur]arbejdet  i overenssten'imelse  med  bekendtgørelse  nr. 820 af 27.

juni  2014  on'i indsamling.

Der  er vores  opfattalse,  at indsar'i'ilingsregnskabet  omfatter  samt)ige  indsai'i'ilecle  midler  og af-

holdte  omkostninger.

Aarhus,  den  5. marts  2018
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Hjælp  til  Sofie

Den  uafhængige  revisors  erklæringer

Til  Indsamlingsnævnet  og  Hjælp  til  Sofie

Vi har  revideret  indsamlingsregnskabet  for Hjælp  til  Sofie  for indsamlingsperioden  26.09.16

19.12.16,  der  indeholder  oversigt  over  indsamlede  midler,  omkostninger  hertil  samt  anvendelse

af indsamlede  midler

Indsamlingsregnskabet  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  de retningslinjer,  der er anført

i bekendtgørelsen  m. 820 af 27. juni  2014  om indsamling  mv.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for udarbejdelsen  af et indsamlingsregnskab  i overensstemmelse  med

de retningslinjer,  der er anført  i bekendtgørelsen  nr. 820 af 27. juni  2014 om indsamling  mv.

Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for

at udarbejde  et indsamhngsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes

besvigelser  ener fejl.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er at udtrykke  en konklusion  om indsamhngsregnskabet  på grundlag  af vores

revision.  Vi  har udført  revisionen  ø overensstemmelse  med  internationale  standazder  om  reyi-

sion  og yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning  samt  bekendtgørelsen  nr. 820 af 27. juni

2014  om  indsamhng  mv. Dette  kraever,  at vi overholder  etiske  krav  samt  planlægger  og udfører

revisionen  for at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  er uden  væsentlig  fejlinfor-

mation.

En revision  omfatter  udførelse  af revisionshandlinger  for at opnå  revisionsbevis  for beløb  og

oplysninger  i indsamlingsregnskabet.  De valgte  revisionshandlinger  afhaenger  af revisors  vur-

dering,  herunder  vurdering  af risici  for væsentlig  fejlinformation  i indsamlingsregnskabet,  uan-

set  om denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl. Ved  risikovurderingen  overvejer  revisor  intern  kon-

trol,  der  er relevant  for selskabets  udarbejdelse  af et indsamlingsregnskab  i overensstemmelse

med  bekendtgørelsen  m. 820 af 27. juni  2014  om indsamling  mv. Formålet  hermed  er at ud-

forme  revisionshandlinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  at udtrykke  en

konklusion  om effektiviteten  af selskabets  interne  kontrol.  En revision  omfatter  endvidere  vur-

dering  af, om  ledelsens  valg  af regnskabspraksis  er passende,  om  ledelsens  regnskabsmæssige

skøn  er rimenge  samt  den  samlede  præsentation  af indsam1ingsregnskabet.

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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Hjælp  til  Sofie

Den  uafhængige  revisors  erklæringer

Konklusion

Det er vores  opfattelse,  at indsamlingsregnskabet  der indeholder  oversigt  over indsarnlede

midler,  omkostninger  hertil  samt  anvendelse  af indsamlede  midler  i perioden  26.09.16  -

19.12.16,  i alIle væsentlige  henseende  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  kravene  i be-

kendtgørelsen  m. 820 af 27. juru  2014  om  indsamling  mv.

Aarhus,  den  5. marts  2018

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-m.  32 B9 54 68
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Hjælp  til  Sofie

Indsamlede  midler

Indtægter  i alt

Administrationsomkostninger

Omkostninger  i alt

Overskud  fra  indsamlingen

Anvendelse  af  overskud

Leje  af  iltapparat

Bineje

Begravelse

I alt

Resultatopgørelse

26.09.16  -

19.12.16

DKK

59.655

59.655

59.655

7.415

13.962

38.278

59.655
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Hjaelp  til  Sofie

Anvendt  regnskabspraksis

Generelt  om  indregning

Indsarnlingsregnskabet  omfatter  modtagne  beløb,  som er indsat  på den  til  formålet  høtende

bankkonto,  og udgifter  indregnes  med  de beløb,  der er udbetalt  fra den  til  indsamlingen  hø-

rende  bankkonto  og som  vedrører  den  til  formålet  iværksatte  xndsamling.

VALUTA

Indsarnlingsregnskabet  er aflagt  i danske  kroner.

Transaktioner  i fremmed  valuta  omregnes  til  transaktionsdagens  kurs.
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