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Ledelsespåtegning

Komiteen i “Følg Nicolai til Houston” har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perio

den 19.06. - 19.10.2015. Indsamlingen er godkendt aflndsamlingsnævnet.

lndsamlingsrcgnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 511 af 26. maj 2014 om ind-

samlinger m.v.

Det er vores opfattelse, at indsaxnlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte omkostnin

ger i forbindelse med hjemtransport i forbindelse med ovennævnte formål.

København, den 30. september 2016

Komité

Katja Harfot Annemette Riis Jensen

&
Amanda Brineh
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Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab

Til lndsamlingsnævnet
Vi har revideret det afkomitéen i ‘Følg Nicolai til I louston” udarbejdede indsamlingsregnskah, der omfatter resultatopgo—

relse tbr perioden 19.06. - 19.102015. Overskuddet af indsariilingen udgør 34.098 kr, lodsarnlingsregnskabet er udarhLj

det pa grundlag af bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om olkntlige indsamlinger.

Lcdelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret thr udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser.

Ledelsen har endvidere ansvaret tbr den interne kontrol, som ledelsen anser fbr nødvendig lbr at kunne udarbejde et ind

sainlingsregnskah uden væsentlig ftjlinfhnnationer. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsarnlingsregnskahet på grundlag at’ vores revision. Vi har udført revisio

nen i overensstemmelse med internationale standarder nin revision og yderligere krav iflilge dansk revisorlovgivning,
saint efter bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om oflbntlige indsanilinger. Dette kræver, at vi overholder etiske krav

saint planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad at sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet er uden væsentli

ge lbj linformationer.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis fbr beløb og oplysninger i indsamlings
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen afrisiciene for væsentli

ge tbjlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller lèjl. Ved risikovurderingen overve

jer revisor intern kontrol, der er relevant for at virksomhedens udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse

med regnskabshestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Formålet hermed er at udlbrme revisionshand
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det lhrmål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

den interne kontrol. Fri revision omfatter endvidere vurdering al om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, le

delsens regnskabsmæssige sk*,n er rimelige, samt en den samlede præsentation afindsamlingsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som gmndlag for vores konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 19.06. - 19.10.2015 i al væsentlighed er udarbejdet i over

enssteinmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis
Uden at modilieere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål

at overholde regnskabsbestemmelseme i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinger. Som fWge
heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Indsamlingen har indsendt regnskabet for perioden 19.06. - 19.10.2015 for sent i fbrhold til bestemmelserne i bekendtgø
relse om (,ffent I i,’e indanili n ‘er 69.

Silkeborg, den 30. september 2016

Deloitte
Statsautorie1et Revisionspartnerselskab

neh Therkelsen
atsautoriseret revisor statsautonseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Indsamlingsregnskahet omfatter modtagne beløb, som indsættes på den til formålet oprettede hanlckonto, og

udgifter indregnes med de beløb, der er udbetalt fra den til indsamlingen hørende hankkonto, og som vedrører

den til formålet iværksatte indsamling.
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Resultatopgorelse for perioden 19.06. - 19.10.2015

kr.

Modtaget tilskud

_____

Indtægter i alt 202.4K1

Rejseomkostninger b2.094

Oplevelser 5749

Ekstra husleje, Houston 24.920

39.688

Transport 34.402

Gebyr 1.530

Omkostninger i alt 168.383

Overskud fra indsamling 34.698

Donation til lk,rnecaneerfondcn (34.098)

Overskud herefter ø
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