
IBDO Tif: 3915 52 00 
koebenhavn@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
DK-1561 København V 
CVR-nr. 20 22 26 70 

BROBYGGERNE 

INDSAMLINGSREGNSKAB 

22. JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2019 

CVR-NR. 37 74 76 10 



IBDO 2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Side 

Foreningsoplysninger 

Foreningsoplysninger . 

Påtegninger 

Ledelsespå tegning . 

Den uafhængige revisors erklæring . 

Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning . 

Indsamlingsregnskab 22. januar - 31. december 

Resultatopgørelse . 

Balance . 

Noter . 

Anvendt regnskabspraksis . 

3 

4 

5 · 6 

7 

8 

9 

10 

11 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International limited - et UK-baseret selskab med 
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BOO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 



IBDO 3 

FORENINGSOPLYSNINGER 

Foreningen Brobyggerne 
c/o Holdt, Købmagergade 43 1. 
1150 København K 

CVR-nr.: 
Stiftet: 
Hjemsted: 
Regnskabsår: 

37747610 
26. maj 2016 
København 
22. januar - 31. december 

Bestyrelse Bent Melchior, formand 
Naveed Baig 
Jane Sandberg 
Andreas Kamm 
Aydin Soei 
Eva Smith 
Flemming Rose 
Emek Volkan Gürkan 

Generalsekretær Özlem Sara Cekic 

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Havneholmen 29 
DK-1561 København V 



BDO 4 

LEDELSESPÅTEGNING 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet 2019 for foreningen Brobyggerne. 

Indsamlingsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 
160 af 26. februar 2020. 

Vi erklærer hermed at de indsamlede midler er anvendt til indsamlingsformålet, herunder opbygning 
og drift af foreningen Brobyggerne, og at overførte overskud vil blive anvendt til foreningen 
Brobyggernes fremtidige aktiviteter. · 

København, den 19. juni 2020 

Özlem Sara Cekic 
Generalsekretær 

Em~ 
Kasserer 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

TU Indsamlingsnævnet 

Konklusion 
Vi har for indsamlingen til foreningen Brobyggerne revideret indsamlingsregnskabet efter afholdelse af 
indsamlingsaktiviteter for perioden 22. januar 2019 - 31. december 2019, journal nr. 19-700-01293. 
Indsamlingsregnskabet udviser en samlet indtægt på 157.040 kr. og et resultat på 35.681 kr. Ledelsen 
har udarbejdet indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse 
nr. 160 af 26. februar 2020. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for 
perioden 22. januar 2019 - 31. december 2019, jf. journal nr. 19-700-01293, i alle væsentlige 
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse 
nr. 160 af 26. februar 2020. Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt 
som anført i indsamlingsregnskabet. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af opgørelse". Vi er uafhængige af 
ledelsen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 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 indsamlingsregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i 
distribution og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne 
tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regnskabsmæssig 
begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet 
formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for ledelsen og Indsamlingsnævnet. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Ledelsens ansvar for opgørelsen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde indsamlingsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. 
februar 2020. Ledelsen har envidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ledelsen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen 
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 
revisorerklæring med en konklusion. 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 

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 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

•Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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 besvigelser 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 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af den daglige ledelses interne kontrol. 

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

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-ring 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den 19. juni 2020 

ret revisionsaktieselskab 
70 

ers 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne11688 
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LEDELSESBERETNING 

Foreningens formål 
Foreningens formål er at fremme dialogen mellem befolkningsgrupper og enkeltindivider i Danmark. 
Foreningens vision er et samfund, der bygger på og fremmer de danske traditioner om forskellighed og 
uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, der er kritisk og konstruktiv. 
Med det for øje skal Brobyggerne tage initiativer til at bygge bro mellem forskellige grupper og 
individer. 

Efter ledelsens skøn kan foreningen samarbejde med andre foreninger og virksomheder, der agerer 
indenfor rammen af foreningens formål. 

Foreningen er uden partipolitisk eller religiøs tilknytning. 

Resultatanvendelse 
Årets overførte resultat hensættes til fremtidige aktiviteter i foreningen Brobyggerne. 
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RESULTATOPGØRELSE 22. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 2019 

Donationer . 
Indsamling via Betternow . 

INDKOMNE BIDRAG I ALT . 

Administrationsomkostninger . 
Drift af foreningen Brobyggerne . 
ÅRETS RESULTAT AF INDSAMLINGER .. 

FORSLAG TIL RESUL TATDISPONERING 

Hensat til fremtidige aktiviteter i foreningen Brobyggerne . 

I ALT . 

154.040 
3.000 

157.040 

1 -13.600 
2 -110.259 

33.181 

33.181 

33.181 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 2019 

Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

105.929 

105.929 

105.929 

PASSIVER Note 2019 

Hensat til fremtidige aktiviteter i foreningen Brobyggerne . 
Overført resultat . 

Hensat i alt til fremtidige aktiviteter i foreningen Brobyggerne . 

Mellemregning Foreningen Brobyggerne . 
Anden gæld . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

33.181 

33.181 

60.248 
12.500 

72.748 

105.929 
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NOTER 

2019 Note 

Administrationsomkostninger 
Revision af indsamlingsregnskab . 
Gebyrer - Indsamlingsnævnet . 

Drift af foreningen Brobyggerne 
Personaleomkostninger . 
Husleje . 
Revision . 
Løn- og bogføringsassistance . 
Rådgivning og anden assistance . 
Møder og fortæring. . 
Hjemmeside . 
Brobyggerspil let . 
Domæne. . 
Diverse . 
Gaver og blomster . 
Porto . 
Gebyrer . 
Andre finansielle omkostninger . 

12.500 
1.100 

13.600 

2 
15.126 
6.750 
5.625 
7.700 
7.844 
1.485 

41.225 
10.306 
5.239 
1.210 
200 

1.183 
5.763 
603 

110.259 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Indsamlingsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 
160 af 26. februar 2020. 

Opstillingsform 
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet vedrørende de indsamlede 
midler i det forløbne regnskabsår. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indkomne bidrag 
Indsamlinger og donationer vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Omkostninger 
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

BALANCE 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender. 

Hensættelser 
Overførte resultater hensættes til fremdige aktiviteter i foreningen Brobyggerne. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 


