
REGNSKAB FOR HELPINGHAND
Resultatopgorelse for perioden 13. november 2014 - 13. november 2015

IndgBet donationer

Varekob af velgorende organisationer
Udgifter til arrangement
Ad ministrationsom kostninger

Overskud
med tillag af beholdning overfort primo november 2014

kr.
74.567,77

51.401,09
5.064,61

662,00

17.44O,O7
400,70

Rest !7.840,77

som overfores til senere varekgb.

Vi forventer at indsende regnskab for HelpingHands naste indsamling inden 18. maj 2018, og deri vil der

blive redegjort for, hvad restbelobet !7.840,77 kr. er blevet anvendt til.

Restbetobet pr. l3ll1 2015 indestSr pE konto i Danske Bank 3642 3638257300 L7-919.72

Salget har fundet sted i henhold til anmeldelse jf. IndsamlingsnEvnets anerkendelse af 14. oktober 2014,
jou rnalnr. : L4 -920-007 12.

Som ansvarlig for indsamlingen skal jeg herved erklare, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse

med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgorelsen'

Aarhus, den 28. juni 2017
tl .^

rl,t& Ch*l*
fiuda chaaoan
Stifter
HelpingHand
CVR-nr. 35 60 27 12



martinsen
It6dgivnl€ & Revlnm

Voldblsgvej 16,2. sl
DK-8240 Rlsl@v

Tlf. 87 43 S6 00
Fax )b ll 44 0L

www,martinsn.dk

CvR-nr. 32 28 52 01

Den uafhangige revisors erklering pA indsamlingsregnskab for HelpingHand,
Indsa m I i ngsnavnets jou rna I n r.: L4'92O-OO7 L2

Til HelpingHand

Konklusion
Vi har revideret HelpingHands indsamlingsregnskab, der omfatter resultatopgorelse for perioden 13

november20t4-13. november20l5,overskuddetaf indsamlingenudgorkr. L7.840,77.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 13. november 2Ol4 - 13. november 2015 i

al vesentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgorelse nr. B2O af 27. juni 2014 om
offentlige indsa mlinger.

Grundlag for konklusion

Vi har udfgrt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar ifOlge disse standarder og krav er naermere
beskrevet i revisionsp8tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet". Vi er uafhengige
af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og

de yderligere krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opn8ede revisionsbevis er tilstrakkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med de galdende bekendtgorelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden vesentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsette driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
indsamlingsregnskabet pE grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har
til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores m8l er at opn6 hgj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden vasentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspStegnlng med en

konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
geldende i Danmark, altid vil afdekke vesentlig fejlinformation, nEr sSdan findes. Fejlinformationer kan
opst8 som falge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pE de okonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne traffer pE grundlag af indsamlingsregnskabet.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af foreningens ledelse pE grundlag af bekendtgorelse nr. 820 af 27.
juni 2014 om offentlige indsamlinger.



Som led i en revision, der udf6res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover.

. ldentificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig tejlintormation i indsamlingsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller feil, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion p:
disse risici samt opnAr revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage vEsentlig fejlinformation for6rsaget af besvigelser er hojere
end ved vasentlig fejlinformation for8rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensvergelser, dokumentfalsk. bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern
kontrol.

. Opn:r vi forst8else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger. som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af indsamlingsregnskabet p3 grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der p: grundlag af det opn:ede
revisionsbevis er vesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om foreningsens evne til at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
vesentlig usikkerhed, skal vi ivores revisionsp:tegning ggre opmerksom pE oplysninger herom i

indsamlingsregnskabet eller, hvis sSdanne oplysninger ikke er tilstrekkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret p: det revisionsbevis, der er opneet frem til datoen for
vores revisionsp:tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at foreningens
ikke langere kan fortsette driften.

. Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder p3 en s8dan m:de, at der gives et retvisende billede heraf.

vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmassige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmessige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler iintern kontrol, som vi identificerer under revislonen.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
tJden at modificere vores konklusion henleder vi opmerksomheden p3, at indsamlingsregnskabet har som
serligt form8l at overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgorelse nr. 820 af 27. juni 2OL4 ofi
offentlige indsamlinger. Som folge heraf kan regnskabet vere uegnet til andet form:1.

Aarhus, den 2a. juoi 2017

Martinsen
Statsautor isionspartnerselskab

/l-
Torben Laursen
Statsautoriseret revisor
CVR-nr.: 32 28 52 01


