Indsamlingsregnskab
til fordel for Natascha Kragesten Hansens syg-domsbehandling til nyretransplantation i
udlandet
22. januar 2020 — 30. juni 2020

Penneo dokumentnøgle: B8CKE-LFAN0-MNSTA-CLVDG-GNGGT-NW5GV

J.nr. 20-700-02111

pwc
Ledelsespåtegning
Til Indsamlingsnævnet
Som ansvarlige for indsamlingen bekræfter vi hermed vedlagte projektregnskab for indsamlingen til
fordel for Natascha Kragesten Hansens sygdomsbehandling til nyretransplantation i udlandet. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, formålet ikke kan opfyldes eller at der er et
overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til at støtte nyrepatienter.
Projektregnskabet omfatter indtægter og omkostninger til indsamlingen.

Projektregnskabet og indsamling er opgjort og foretaget i henhold til følgende principper:
1. Tilladelse af indsamling j nr 20-700-02111.
2. Lov om indsamling mv. af 26 maj 2014 med ændringer af 4. februar 2020 og 26. februar 2020.
3. Bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020.
Farum, 12. februar 2021
Komité

Claus Walther Jensen

Gitte Breil

Julie Breil
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Projektregnskabet og indsamlingen er udarbejdet og foretaget i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020, Lov om indsamling mv. af 26 maj 2014 med ændringer af 4. februar 2020 og 26. februar 2020 samt tilsagnsbrev af 14. januar 2021.
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Claus Walther Jensen, Gitte Breil og Julie Breil samt Indsamlingsnævnet

Erklæring på projektregnskabet
Vi har revideret projektregnskabet for Claus Walther Jensen, Gitte Breil og Julie Breil for indsamlingen godkendt af Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen, journal nr. 20-700-02111 dateret 14. januar
2020, der udviser indtægter på i alt DKK 775.842 og samlede omkostninger på i alt DKK 9.948. Projektregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 16o af 26.
februar 2020, Lov om indsamling mv. af 26 maj 2014 med ændringer af 4. februar 2020 og 26. februar
2020 samt tilsagnsbrev af 14. januar 2020 (i det følgende kaldet "tilskudsgivers retningslinjer").
Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i
overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet". Vi er uafhængige af
tilskudsmodtager 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at projektregnskabet er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers retningslinjer. Projektregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som følge heraf kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et projektregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en kon-
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klusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af projektregnskabet.

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i projektregnskabet, 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 af projektregnskabet for
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers 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.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
Hillerød, den 12. februar 2021
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 7712 31

Henrik Aslund Pedersen
statsautoriseret revisor

Michael Blom
statsautoriseret revisor
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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:

Ledelsesberetning
Indsamlingen blev foretaget med følgende formål:
Midlerne skal anvendes til fordel for Natascha Kragesten Hansens sygdomsbehandling til
nyretransplantation i udlandet. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet,
formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal
midlerne anvendes til at støtte nyrepatienter.
I forbindelse med indsamlingen blev der indsamlet kr. 779.326 og afholdt omkostninger på kr. 7.948
svarende til et overskud på kr. 771.378.
Overskuddet er anvendt til en nyreoperation i USA samt rejseomkostninger i tilknytning hertil svarende
til formålet med indsamlingen.

Regnskabspraksis
Projektregnskabet for indsamlingen er opgjort i henhold til følgende principper:

1. Tilladelse af indsamling j.nr. 20-700-02111 dateret 14. januar 2021.
2.

Lov om indsamling mv. af 26 maj 2014 med ændringer af 4. februar 2020 og 26. februar 2020.

3.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af 26. februar 2020.
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Forskellen på nettooverskuddet og donationen dækkes af de ansvarlige indsamlere.

INDTÆGTER, 2020

DKK

MobilePay, Indbetalinger og øvrige donationer

775.842

Øvrige tilskud (underskudsdækning)
Samlede indtægter

4.984
780.826

OMKOSTNINGER
Gebyrer

-30

Renter

-1.918

Revision

-7.500

Samlede omkostninger

-9.448

RESULTAT

771.378

Donation til operation

771.378
771.378

BALANCE, 25. januar 2021

DKK

Bank

2.516

Tilgodehavende underskudsdækning

4.984

AKTIVER I ALT

7.500

Revisor

7.500

PASSIVER I ALT

7.500
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