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Den uafhængige revisors erklæring

Til Tornbjerg Gymnasium og Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Tornbjerg Gymnasium for perioden 22. april – 6. maj 2022,
journal nr. 22-700-04840, der udviser samlet indtægt på 65.746 kr. og et resultat på 61.546 kr.
Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lov om indsamling m.v. bekendtgørelse nr. 511 af 26. maj
2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbej-
det i overensstemmelse med lov om indsamling m.v. bekendtgørelse nr. 511 af 26. maj 2014 og be-
kendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er opgjort efter lov om indsamling bekendt-
gørelse nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regn-
skabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være
uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Tornbjerg Gymnasium og Indsamlingsnævnet.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med lov om ind-
samling m.v. bekendtgørelse nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-
bejde indsamlingsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklu-
sion. 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. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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