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En Chance til Lasse

Regnskabspåtegning
Underskrivende medlemmer af Komitéen for "En Chance til Lasse" har dags dato behandlet og
godkendt regnskabet for indsamlingen "En Chance til Lasse" for perioden 1. marts 2016 til 28.
februar

Da indsamlingen har fået godkendt en udvidet periode på 1 rå, løbende fra næ
rvæ
rende
indsamlingsperiodes ophør, er midler som ikke var udloddet ved indsamlingsperiodens udløb
doneret til den nye indsamlingsperiode.
Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnæ
vnet.
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Indsamlingsregnskabet er
efter gæ
ldende regler for indsamlinger, herunder gæ
ldende
vejledninger fra Indsamlingsnæ
vnet.
Det er vor opfattelse at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte
omkostninger i forbindelse med "En Chance til Lasse".

Taastrup, den 29. juni

Jannik Landt Fogt

Annette Eliehauge

Rie Pedersen
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En Chance til Lasse

Den uafhæ
ngige

revisors revisionspåtegning

Til Komitéen for "En Chance til Lasse" samt Indsamlingsnæ
vnet
Revisionspåtegning på regnskabet
Konklusion
Vi har revideret næ
rvæ
rende
indsamlingsregnskab for "En Chance til Lasse", der omfatter anvendt
regnskabspraksis og resultatopgørelse. Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med
indsamlingsloven samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Grundlag for konklusion
Vi har udfø
rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gæ
ldende i Danmark, samt i henhold til indsamlingsloven og
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Vores ansvar ifø
lge disse standarder og
krav er næ
rmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
regnskabet". Vi er uafhæ
ngige af donationsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæ
ldende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores vørige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræ
kkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhæ
velse af forhold i regnskabet
rksomheden på, at indsamlingsregnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmæ
har som sæ
rligt formål at overholde bestemmelserne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820
af den 27. juni 2014. Som fø
lge heraf kan regnskabet væ
re uegnet til andet formål.
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmæ
rksomheden på, at indsamlingsperioden er
blevet forlæ
nget med en ny indsamling med samme titel (J.nr.:
De ved
indsamlingsperiodens udløb endnu ikke donerede beløb, er doneret til den nye indsamling.
Ledelsens ansvar for regnskabet
sentlige henseender er
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der i alle væ
udarbejdet i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et indsamlingsregnskab uden væ
sentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væ
sentlige henseender giver et retvisende
billede af indsamlingen samt donationernes anvendelse for perioden 1. marts
- 28. februar
i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 samt
de generelle regler og betingelser, der gæ
lder for indsamlinger i henhold til Indsamlingsnæ
vnet.

En Chance til Lasse

Den uafhæ
ngige

revisors revisionspåtegning, fortsat

j grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden
Vores mål er at opnå hø
væ
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæ
ring
med en konklusion. Hø
j grad af sikkerhed er et hø
jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udfø
res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gæ
ldende i Danmark, samt indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820
af 27. juni 2014, altid vil afdæ
kke væ
sentlig
når sådan findes. Fejlinformationer
kan opstå som fø
lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ
sentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de køonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træ
ffer pågrundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udfø
res i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gæ
ldende i Danmark, samt indsamlingsloven og bekendtgørelse nr.
820 af 27. juni 2014 foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væ
sentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfø
rer revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstræ
kkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ
sentlig fejlinformation forårsaget
af
besvigelser er højere end ved væ
sentlig fej linformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
rgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
omfatte sammensvæ
tilsidesæ
ttelse af intern kontrol.

•

Opnår
vi forståelse
af den interne kontrol med relevans for revisionen af
indsamlingsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstæ
ndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
Komitéens for "En Chance til Lasse"s interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæ
ssige skø
n
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæ
ssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæ
ssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Taastrup, den 29. juni 2017
Revisionsfirmaet Jan Hansen
Godkendt revisionspartnerselskab
CVR-nr. 55 39 97 19

Jan Hansen
statsautoriseret revisor
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

En Chance til Lasse

Anvendt regnskabspraksis

Indtæ
gter:
Indtæ
gter omfatter indsamlede beløb modtaget påden til formålet hørende
vørige donationer.

bankkonto, samt

Udgifter:
Udgifter omfatter udgifter til Indsamlingsnæ
vnet

samt til regnskab og revision.

Donationer:
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Donationer omfatter de udbetalte donationer opdelt efter indsamlingens forskellige formål.
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En Chance til Lasse

Resultatopgørelse for 1. marts 2016 - 28. februar 2017
DKK

Udgifter:
Anmeldelsesgebyr Indsamlingsnæ
vnet
Udarbejdelse af regnskab og revision
Samlede udgifter
Overskud fra indsamlingen

267.400
267.400

1.000
7.500
8.500
258.900

Donationer:
Udbetalinger vedrørende Lasse Ludders behandlinger, samt
i denne forbindelse
Udbetalinger vedrørende behandlinger til Lasse Ludders
familie, herunder psykologbistand,
Udbetalinger vedrørende forbedring af dagligdagen for Lasse
Ludders familie, herunder kørekort til Ina mv.
Donationer i alt
Overfø
rt til "En Chance til Lasse" indsamlingen for perioden
1. marts
til 1. marts
som har samme formål mv.
som næ
rvæ
rende
I

indsamling.

226.276

32.624
258.900
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Indtæ
gter:
Indsamlede midler
gter
Samlede indtæ
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