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Revisors  erklæring  om  anvendelse  af  overskud

Til  Indsamlingsnævnet

Vi  påset  Kulturforening  og Ungdomsvejlednings  anvendelse  af overskuddet  fra  indsamlings-

perioden  15.08.16-15.08.17  på grundlag  af foreningens  bogføring  og øvrige  oplysninger,  som

den  daglige  ledelse  har  tilvejebragt.

Vi  har  udført  de aftalte  arbejdshandlinger,  som  er angivet  nedenfor  vedrørende  anvendelse  af

overskuddet  fra  indsamlingsperioden  15.08.16-15.08.17  på i alt DKK  756.316.  Arbejdshand-

lingerne  er udelukkende  udført  for  at hjælpe  Dem  til  at dokumentere,  hvorledes  overskuddet

fra  indsamlingsperioden  15.08.16-15.08.17  er blevet  anvendt.

Vi  har  påset,  at  overskuddet  er blevet  anvendt  til  formålet  herunder  til  fordel  for  til-  og  ombyg-

ning  af foreningens  lokaler.  Overskuddet  er blevet  anvendt  til  delvis  opfyldelse  af formålet  i

henhold  til  modtaget  revideret  årsrapport  for  perioden  15.08.16-15.08.17.

Vi  har  udført  opgaven  i overensstemmelse  med  ISRS  4410  vedrørende  opgaver  om  opstilling  af

finansielle  oplysninger.

Vi  har  anvendt  vores  faglige  ekspertise  til  at  assistere  den  daglige  ledelse  med  at  udarbejde  og

præsentere  anvendelsen  af overskuddet  i overensstemrnelse  med  princippeme  i indsamlings-

bekendtgørelsen  og bekendtgørelsen  om  indsamling  m.v.  nr. 820 af 27. juni  2014.  Vi  har  over-

holdt  relevante  besternmelser  i revisorloven  og  FSR  -  danske  revisorers  etiske  regler  for  revi-

sorer,  herunder  principper  vedrørende  integritet,  objekt.ivitet,  faglig  kompetence  og fornøden

ornhu.

Anvendelsen  af overskuddet  samt  nøjagtigheden  og fuldstaendigheden  af de oplysninger,  der

er anvendt  til  opstillingen  af  anvendelsen  af overskuddet,  er den  daglige  ledelses  ansvar.

Da  en opgave  om  opstilling  af finansiene  oplysninger  ikke  er en  erklæringsopgave  med  sikker-

hed,  er vi  ikke  forpligtet  til  at  verificere  nøjagtigheden  eller  fuldstændigheden  af de oplysnin-

ger,  den  daglige  ledelse  har  givet  os til  brug  for  at  opstine  anvendelse  af  overskud.  Vi  udtrykker

derfor  ingen  revisions-  eller  gennemgangskonklusion  om,  hvorvidt  anvendelsen  af  overskuddet

er udarbejdet  i overensstemmelse  med  principperne  i indsam1ingsbekendtgørelsen  og be-

kendtgørelsen  om  indsamling  m.v.  nr. 820  af 27. juni  2014.

Erklæringen  er udelukkende  tiltænkt  til  den  daglige  ledelses  og Indsamlingsnævnets  brug  og

kan  være  uegnet  til  andre  formål.

Vores  erklæring  er udelukkende  udarbejdet  med  det  formål,  der  er nævnt  i denne  erklærings

andet  afsnit  og  til  Deres  brug,  og  den  må  ikke  bruges  til  at  andet  formål.
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