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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til WIESE A/S ("indsamler") og Indsamlingsnævnet 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for "Knæk cancer" for perioden 23. oktober 2017 — 
27. oktober 2017 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om indsamling m.v. nr. 
511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for "Knæk cancer", der omfatter resultatopgørelse for 23. ok-
tober 2017 — 27. oktober 2017 og balance pr. 27. oktober 2017 ("indsamlingsregnskabet"). Indsam-
lingsregnskabet udviser indsamlede midler på DKK 60.050. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uaf-
hængige af indsamler i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Eti-
ske 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 indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til lov om ind-
samling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Indsamlingsregnska-
bet er udarbejdet med henblik på at hjælpe indsamler til overholdelse af de regnskabsmæssige be-
stemmelser heri. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamler og Indsamlingsnævnet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre parter end indsamler og Indsamlingsnævnet. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Indsamlers ansvar for indsamlingsregnskabet 

Indsamler har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med lov om 
indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Indsamler har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som indsamler anser for nødvendig for at udarbejde et ind-
samlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. 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 yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
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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 beslutnin-
ger, som brugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet. 

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 profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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 høje-
re end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvær-
gelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af indsamlers interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af indsamler, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som indsamler har udarbejdet, er rimelige. 

Vi kommunikerer med indsamler 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. 

Skjern, den 3. juli 2018 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revir. nspartnerselskab 
CVR .33  77 12 

Henrik L dvigsen 
statsaut riseret revisor 
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Indsamlingsregnskab 

Indsamlingsnævnets j.nr. 17-920-02176 
Indsamlers navne Lampemesteren.dk / WIESE A/S 
Indsamlingsperiode 23. oktober - 27. oktober 2017 

 

23/10 - 27/10 
2017 

Resultat 

Indkomne bidrag 

Omkostninger 

Indsamlingsresultat 

DKK 

60.050 

0 

60.050 

  

Det indkomne bidrag er overført til Knæk Cancer. 
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