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Regnskab af Indsamlingen til Andreas Gosmann 8( søn 

Oplysninger om indsamlingen:  

Indsamlingsnævnets J.nr. 16-290-01605  

Indsamlers navn: Allan Mortensen/ BVB Borussia Dortmund fanklub Danmark 

Indsamlings perioden: 2/9-2016 — 14/10-2016  

Indsamlingens konto: 9347 4584692850  

Indsamlet beløb: Kr. 200.600, 21 

Resultat af indsamling: Kr, 200.600,21 

Udgifter: Kr, 0,00 

Resultat af udgifter Kr. 0,00 

Overført til den Tyske familie: Kr 200.600,21 

Over/underskud af Indsamlingen: Kr. 0,00 

Dato/Underskrift:  

• 



Underskrifter 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 3. 

Dato: 15-02-2017 
Navn: FLORIAN POHL 

6'*  

Underptift 

Dato: 15-02-2017 
Navn: Allan Mortensen 

Underskrift 

Dato: 16-02-2017 
Navn: Tobias Wilhelmsen 

/ 
Underskrift 
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Indsamlingsnævnet 
Adelgade 13 
1304 København K 

Påtegning afgivet af uafhængig revisor 

Til Indsamlingsnævnet 

J.nr.: 16-920-01605 
Indsamling: Indsamling til Andreas Gosmann & søn 
Indsamler: BVB Dortmund Fanklub Danmark ved komiteen Allan Mortensen, Florian 

Pohl og Tobias Wilhelmsen 

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Indsamling til Andreas Gosmann & søn for perioden 2. 
september — 14. oktober 2016. Indsamlingsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Anerken-
delse af anmeldelse om indsamling af f. november 2016. 

Indsamlingsregnskabet udviser samlede indtægter på DKK 200.600,21 og samlede udgifter på DKK o. 

Indsamlernes ansvar for indsamlingsregnskabet 
Indsamlerne har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der er rigtigt, dvs, uden væ-
sentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Anerkendelse af anmeldelse om indsamling af f. no-
vember 2016. Indsamlerne har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som indsamlerne anser for 
nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Herudover er det indsamlernes ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af indsamlingsregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet. 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt krav jf. Anerkendelse af anmeldelse om indsamling af 1. 
november 2016. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i indsamlingsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderin-
gen af risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdel-
sen af et indsamlingsregnskab, der er rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af indsamlingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurde-
ring af, om indsamlernes valg af regnskabspraksis er passende, og om indsamlernes regnskabsmæssige 
skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af indsamlingsregnskabet. 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231 
Rytterkasernen 21,5000 Odense C 
T: 6314 4200, F: 6314 4201, tvww.pwc.dk  
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Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af indsamlingsregnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for Indsamling til Andreas Gosmann & søn for peri-
oden 2. september — 14. oktober 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med regnskabsbetingelserne som beskrevet i Anerkendelse af anmeldelse om indsamling af 1. novem-
ber 2016. Det er endvidere vores opfattelse, at overskuddet er anvendt som beskrevet i indsamlings-
regnskabet. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af indsamlingsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er 
udarbejdet for at hjælpe BVB Dortmund Fanklub Danmark ved komiteen Allan Mortensen, Florian 
Pohl og Tobias Wilhelmsen til at opfylde Indsamlingsnævnets krav. Som følge heraf kan indsamlings-
regnskabet være uegnet til andet formål. 

Odense, den 22. februar 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

N4kgåe)ekb\-- Mette Holy Jørgens 
statsautoriseret revisor 
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