
s;#1, ouseCoo 
ni 2016 

Pri 	/fr  
et Revis' 

id41  1/1  
, ^P' ianne Fog J ,) ;Isen 

statsautoriser2 	or 

ers 
nspartnerselskab 

pwc 

Den uafhængige revisors erklæring 
Til Nørresundby Gymnasium og indsamlingsnævnet 
Vi har revideret regnskabsopgørelse over omkostninger vedrørende "Sinathing indsamlingen" med 
indsamling foretaget i perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015. 

Regnskabet udviser et resultat på DKK -22.090, efter overførsel af DKK 90.000 til skoler i Sydafrika, 
samt et indestående pr. 31. december 2015 på DKK 257.584. 

Ledelsens ansvar 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en regnskabsopgørelse, der er rigtig, dvs, uden væsentlige 
fejl og mangler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde en regnskabsopgørelse uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om regnskabsopgørelsen. Vi 
har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabsopgø-
relsen er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i regnskabsopgørelsen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabsopgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for udarbejdelse af en 
regnskabsopgørelse, der er rigtig, dvs, uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udfor-
me revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimeli-
ge, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabsopgørelsen. 

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

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at regnskabsopgørelsen for projektet "Sinathing indsamlingen" med indsam-
ling foretaget i perioden 1. januar 2015 — 31. december 2015 i al væsentlighed giver et retvisende bille-
de af indsamlingens aktivitet. 

Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabsopgørelsen er ud-
arbejdet med henblik på at opgøre gymnasiets "Sinathing" indsamling. Som følge heraf kan regn-
skabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
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