
Regnskab for Indsamling til Zandra Berthelsen
Periode: 22. november 2016 til 21. november 2017

Indtægter:

Postering:

24. 11.2016
12.12.2016
03. 03. 2017

MobilePay-donation

MobilePay-donation
Donationer via Caremaker

Indtægter i perioden i alt...

Udgifter:

Postering:

Administrationsomkostninger
01. 12. 2016 Gebyr til indsamlingsnævnet, jf. bilag 001

Udgifter i perioden i alt...

Resultat for perioden 22. november 2016 til 21. november 2017

Kr.

Kr.
Kr.

Kr.

9.817,00
5.720,00

122.790,38

138.327,38

Kr.
Kr.

Kr.

Kr.

0,00
1.000,00

1.000,00

137.327,38

Overskudsgrad 99%

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

De indsamlede midler er anvendt til at hjælpe Zandra Berthelsen på det psykologiske plan med
relevante behandlingstilbud.

Endvidere er de indsamlede midler anvendt til at støtte Zandra Berthelsen med sin uddannelse.

Klampenborg, den 31. august 2018

Eva fteberg Persson



Komité ved Eva Tofteberg Persson

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Att. : Lisbeth Hansen

Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Regnskabserklæring vedrørende "Regnskab for indsamling tilZandra
Berthelsen" journal nr. 16-920-01709

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af regnskab vedrørende indsamlin-

gen til Zandra Berthelsen for perioden 22. november 2016-21. november 2017 (journal nr. 16-920-

01709). Regnskabet udviser et overskud på 137. 327 kr. inkl. moms, og jeg bekræfter efter bedste

overbevisning følgende:

l. At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for, at regnskab for indsamling til Zandra Berthelsen er

udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og myndighedernes krav til regnskabsaflæg-
gelse

2. At regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler

3. At overskuddet er anvendt som anført i regnskabet

4. At de oplysninger, som Komité ved Eva Tofteberg Persson har meddelt Indsamlingsnævnet j f.
regnskab for perioden 22. november 2016 - 21. november 2017, er dokumenterede

5. At der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af
regnskabet

København, den 31. august 2018

Komité ved Eva Tofiteberg Persson

Eva berg Persson
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Den uaflhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab "Regn-
skab for indsamling til Zandra Berthelsen" (journal nr. 16-920-01709)

TU Komité ved Eva Tofteberg Persson
Konklusion

Vi har revideret det af Komité ved Eva Tofteberg Persson udarbejdede indsamlingsregnskab for perio-
den 22/11/2016-21/11/2017, der udviser et overskud på 137.327 kr.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af Komité ved Eva Tofteberg Perssons ledelse på grundlag afbe-
kendtgørelse nr. 820. af 27. jimi 2014 om offentlige uidsamlmger.

Det er vores opfattelse, at indsamlmgsregnskabet for perioden 22/11/2016 - 21/11/2017 i alle væsent-

lige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014.

Grundlag for konklusion

Vi har udfiwt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nænnere be-

skrevet i revisorerklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af mdsainlingsregnskabet". Vi er

uafhængige af organisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA'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 mdsamlingsregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning
i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regni-
skabsbestemmelserae i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Som Galge
heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udeliikkende udarbejdet til bmg for Komité ved Eva Tofteberg Persson og Lidsam-

lingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Komité ved Eva Tofteberg
Persson og Indsamlingsnævnet.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Medlem af Deloltte Touche Tohmatsu Llmited



Deloitte

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, som i alle væsentlige henseender

er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse IM-. 820

af 27. juni 2014 om offentlige mdsamlmger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,

som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsenttig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen afindsamlingsregnskabet

Vores iiiål er at opnå høj grad afsikkeifaed for, om mdsamlingsregnskabet som helhed er uden væsent-

Ug fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-

sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gældende i Danmark, altid vil afdække vassentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinfonxia-

tion kan opstå som følge afbesvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-

lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har iudflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbmgeme træffer på grundlag afmdsainlingsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Damnark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-

nel skepsis under revisionen. Hemdover:

. Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uan-

set om denne skyldes besvigelser eUer fejl, udfonner og udfOTer revisionshandlinger som reakti-

on på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at daime grundlag

for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfonnation forårsaget afbesvi-

gelser er højere end ved væsentlig fejlmformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse af in-
tern kontrol.

. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af indsamlingsregnskabet

for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke

for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens mteme 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.

. Tager vi stiUmg til den samlede præsentation, stmktur og indhold af indsamlingsregnskabet,

som om mdsamUngsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om

offentlige mdsamlinger,
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Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering afrevisi-

onen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 31.08"2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Lji^Æ^
Lisbeth Hansen
statsautoriseret revisor

MNE-nr. 32788
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