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PAU 12 - projekt Danske Hospitalsklovne
Regnskab for indsamling
- 8. november 2012.

ved Skive by night den 2. november

2012, dækkende

perioden

1.

Kr.
Modtagne donationer
Bankgebyr
Resultat af indsamling
Anvendt til formålet

- overført til Danske Hospitalsklovne

Rest til senere anvendelse

Det kan oplyses, at regnskabet vil blive offentligt
www.sosu-stv.dk.
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på PAU 12's hjemmeside

Uafhængig revisors erklæring
Vi har revideret ovenstående rengskab for PAU 12 - projekt Danske Hospitalsklovnes
indsamling den 2. november 2012.
Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet.
Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om regnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi tilrettelægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad
af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen
omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i regnskabet anførte
beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte
regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den
samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et
tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens indtægter
udbetalte udgifter for perioden 1. - 8. november 2012 i overensstemmelse med gældende
regnskabspraksis for offentlige indsamlinger.
Skive, den 6. marts 2013
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