
LittleBigHelp

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  Indsamlingsnævnet

Vi  har  fået  til  opgave  at  afgive  en  erklæring  om  overskuddets  anvendelse  for  1. januar  2020  til

31.  december  2020.  Overskudserklæringen  udarbejdes  efter  bekendtgørelse  nr.  160  af

26.02.2020  om  indsamlingsregnskaber.

Vores  konklusion  udtrykkes  med  høj grad  af sikkerhed.

Vores  erklæring  er udelukkende  udarbejdet  for  at  kunne  afgive  erklæring  over  for  Indsamlings-

nævnet  med  henblik  på  at dokumentere,  hvorvidt  overskuddet  fra  indsamlingsperioden  1. ja-

nuar  2020  til  31. december  2020  er blevet  uddelt  i overensstemmelse  med  foreningens  vedtæg-

ter  - og  erklæringen  kan  ikke  anvendes  til  andre  formål.  Vi  har  kontroneret  følgende:

*  Vi  har  kontrolleret,  at  overskuddet  fra  indsamlingsperioden  1. januar  2020  til  31. decem-

ber  2020  er blevet  anvendt.

Vi  har  fundet  følgende:

*  Overskuddet  for  indsamlingsperioden  1. januar  2020  til  31. december  2020  er blevet  an-

vendt  i den  efterfølgende  periode  til  uddelinger  til  hjælpearbejde  i overensstemmelse

med  foreningens  vedtægter.

Overskuddet  for  indsamlingsperioden  1.  januar  2020  til  31. december  2020  var  1.252.058  og  det

er blevet  uddelt  d. 31. marts  2021  og  er anvendt  til  følgende:

Boys'  Home

Girls'  Home

Community  Centres

Skins  Training  Kolkata

I alt  uddelt  d. 31. marts  2021

423.084

401.007

584.293

231.434

1.639.818

Ledelsens  ansvar

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  overskudserk1æringen  i overensstemmelse  med  be-

kendtgørelse  nr. 160  af 26.02.2020  om  indsamlingsregnskaber.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er på  grundlag  af  vores  undersøgelser  at afgive  en  konklusion  om,  hvorvidt  over-

skudserklæringen  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  bekendtgørelse  nr. 160  af  26.02.2020

om  indsamlingsregnskaber.
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Den  uafhængige  revisors  erklæring

Vi  har  udført  vores  undersøgelser  i overensstemmelse  med  den  internationale  standard  om

andre  erklæringsopgaver  med  sikkerhed  end  revision  ener  gennemgang  af historiske  finan-

siene  oplysninger  og  yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning  samt  bekendtgørelse  nr.

160  af  26.02.2020  om  indsamIlingsregnskaber  med  henblik  på  at opnå  høj grad  af  sikkerhed  for

vores  konklusion.

Vi  er underlagt  den  internationale  standard  om  kvalitetsstyring  og  anvender  således  et omfat-

tende  kvalitetsstyringssystem,  herunder  dokumenterede  politikker  og  procedurer  vedrørende

overholdelse  af etiske  krav,  faglige  standarder  og  gældende  krav  i lovgivning  og øvrig  regule-

ring.

Vi  har  overholdt  kravene  ti]  uafhængighed  og  andre  etiske  krav  i FSR  -  danske  revisorers  ret-

ningslinjer  for  revisors  etiske  adfærd,  der  bygger  på  de  grundlæggende  principper  om  integri-

tet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og  fornøden  omhu,  fortrolighed  samt  professionel  adfærd.

Konklusion

Det  er  vores  opfattelse,  at  overskuddets  for  indsamlingsperioden  1.  januar  2020  til  31. december

2020  er anvendt  efterfølgende  til  uddelinger  til  hjælpearbejde  i overensstemmelse  med  forenin-

gens  vedtægter.

Hadsund,  den  7. februar  2023
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