
IBDO 
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

TU Indsamlingsnævnet 

Konklusion 
Vi har for "Indsamlingen til Husforbi" revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for 
perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017, journal nr. 16-920-0159. Regnskabet udviser en samlet indtægt 
på 272. 963,52 kr. og et resultat på 202.399,87 kr. Horne Efterskole har udarbejdet regnskabet i overens
stemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. august 
2016 - 31. juli 2017, journal nr. 16-920-0159, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført 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 nærmerebe
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af opgørelse". Vi er uafhængige af 
Horne Efterskole i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske reg
ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske for
pligtelser 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 regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse 
og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med gene
relt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

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

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Horne Efterskoles ansvar for opgørelsen 
Horne Efterskole har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 
2014. Horne Efterskole har envidere ansvaret for den interne kontrol, som Horne Efterskole anser for 
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be
svigelser eller fejl. 

Horne Efterskole er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. 

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinfor
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon
klusion. 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 yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
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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 professio
nel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, 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 besvigel
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Horne Efterskoles interne kontrol. 

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

Vi kommunikerer med Horne Efterskole om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hjørring, den 20. juni 2018 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
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Pia ~øtof~ ~ ~ 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 34470 



Regnskab over indsamlingen 
horneHjælp 2016/17 
(Kun til brug for regnskaber, hvor det Indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.) 

Oplysninger om indsamllngen 

Indsamlingsnævnets j.nr.: 16-920-0159 

lndsamlers navn(e): Horne Efterskole 

Indsamlingsperiode: 1.8.2016- 31.7.2017 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 9070-162-761-7026 

Oplysninger om Indtægter og udgif ter 

Indkomne bidrag 272.963,52 kr. 

- Udgifter - 70.563,65 kr. 

Indsamlingsresultat 1 202.399,87 kr. 

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf.§ 8, stk. 1, i bekendtgø

relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

Specifikation af udgifterne: 

Specifikation af u~slft Beløb 

Skaga FM 3.125,· kr . 

Indsamlingsnævnet 1.000 -kr. 

Slndal Grafisk 3.891,25 kr. 

Medarb. kørsel lfbm. horneHjælp 1.084,lS kr. 

Råvarforbrug ifbm. arrangementer 15.543,00 kr. 

Nordjyske Medler 25 .455,· kr. 

SuperBrugsen 1.185,· kr. 

Gebyr Sparekassen Vendsyssel 150,- kr. 

Hirtshals Turistrart 8.200,· kr. 

Kontor og Papir 1.055,25 kr. 

Tilba11:ebeta1lng af fejlopkrævet moms ved annoncører 5.875,· l<r. 

BDO revision af regnskab 4.000,,- kr. 

Udgifter i alt 70.563 65 kr. 

1 
Indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter 



Anvendelse af overskud 

Anvendelsen af overskuddet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i indsamlingsbekendtgørelsen. 

Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til: 

Specifikation af overskud Beløb 

Beløb overført til husforbl 200.000,- kr. 

Beløb overført til Indsamling 2017/18 2.399,87 kr. 

kr. 

kr. 

I alt 202.399,87 kr. 

D Overskuddet er endnu ikl<e anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en er

klæring om anvendelsen af overskuddet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i ind

samlingsbekendtgørelsen. 

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 : I'-/} b ?...!> I~ 
Navn: ~yiens o. e n, forstander 

!/M[ØIV ~'/ 

Underskrift 

Dato: 

Navn: 

Underskrift 
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