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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2019 for Foreningen De Vildeste Fugle.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Frederiksberg, den 28. april 2020

I bestyrelsen:

Josefine Falch Michael Falch Soffi Falch
Formand

Dorthe Falch Mariette Højsgaard Dorte Kold

Charlotte Villumsen Jens Sørensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Foreningen De Vildeste Fugle

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen De Vildeste Fugle for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Foreningen De Vildeste Fugles
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Foreningen De Vilde-
ste Fugles aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Foreningen De Vildeste Fugle 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Foreningen De Vildeste Fugles
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere Foreningen De Vildeste Fugle, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, 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 regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 årsregnskabet, 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af Foreningen De Vildeste Fugles interne kontrol.

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

► �Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Foreningen De
Vildeste Fugles evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er base-
ret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige be-
givenheder eller forhold kan dog medføre, at Foreningen De Vildeste Fugle ikke længere kan fort-
sætte driften.

► �Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 28. april 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Sig
statsaut. revisor
mne34110
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Ledelsesberetning

Oplysninger om foreningen

Navn
Adresse
Postnr. by

Foreningen De Vildeste Fugle
Hollændervej 17, 4. th.
1855 Frederiksberg C

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

40 03 42 69
15. november 2018
Frederiksberg
1. januar – 31. december 2019

Bestyrelse Josefine Falch (formand)
Michael Falch
Soffi Falch
Dorte Falch
Mariette Højsgaard
Dorte Kold
Charlotte Villumsen
Jens Sørensen

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
Englandsgade 25
5000 Odense C
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Ledelsesberetning

Beretning

Regnskabsaflæggelse

Bestyrelsen for Foreningen De Vildeste Fugle aflægger hermed årsregnskab for 2019.

Hovedformål

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til familier, hvor et familiemedlem har et diagnosticeret
alkoholmisbrug, og hvor pågældende familiemedlem ønsker en behandling til afvænning af dette
alkoholmisbrug, som familien selv skal finansiere, men som de ikke har tilstrækkelig økonomi til.

Foreningen har i 2019 ydet støtte til 6 sager, som ligger indenfor foreningens formål. Den samlede ud-
delte støtte for 2019 har i alt udgjort 76.940 kr.

Økonomisk udvikling

Årets resultat udviser et overskud på kr. 744.512 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnska-
bet.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
A-virksomheder.

Sammenligningstallene omfatter perioden 15. november – 31. december 2018

Resultatopgørelsen

Opstillingen af resultatopgørelsen er tilpasset foreningens formål og aktiviteter for at give et retvisende
billede af foreningens drift.

Indtægter

Indtægter består primært af kontingentbidrag, tilskud, donationer og royalties. Indtægter måles til dags-
værdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og indregnes i indtægter, når overgang af de væsentligste
fordele og risici har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Alle
former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Omkostninger

Omkostninger vedrører foreningens administration.

Finansielle poster

Finansielle poster vedrører bankrenter og –gebyr og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Skat

Skat vedrører årets består af årets aktuelle skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i
egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver består af rettighederne til sangen ”Den der elsker livet” og måles ved første
indregning til kostpris

Bankindestående

Bankindestående består af likvide indeståender i Spar Nord Bank.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

2019 15. november – 31.
december 2018

Indtægter
Donationer 784.800 255.220
Royalties 8.784 0

Indtægter i alt 793.584 255.220

Omkostninger
Advokat -15.000 -122.556
Revision -22.500 -15.000
Øvrige omkostninger -7.439 -4.489

Omkostninger i alt -44.939 -142.045

Resultat før finansielle poster 748.645 113.175

Finansielle poster
Gebyr 0 -20
Renter -2.201 -20

Resultat før skat 746.444 113.135

Skat af årets resultat -1.932 0

Årets resultat 744.512 113.135

  Forslag til resultatdisponering
Overført til årets resultat 667.572 113.135
Uddelinger 76.940 0

I alt 744.512 113.135
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

31. december 2019 31. december 2018

Note AKTIVER

1 Immaterielle anlægsaktiver 0 0
Bankindestående 801.389 163.192

AKTIVER I ALT 801.389 163.191

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital primo 113.135 0
Årets resultat 667.572 113.135

Egenkapital i alt 780.707 113.135

Gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger 0 35.056
Skyldig revision 18.750 15.000
Skyldig skat 1.932 0

Gældsforpligtelser i alt 20.682 50.056

PASSIVER I ALT 801.389 163.191
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.
2019

15. november - 31.
december 2018

1 Øvrige omkostninger
SMS-service 5.097 4.489
Repræsentation 1.242 0
Indsamlingsnævnet 1.100 0

7.439 4,489

2 Immaterielle anlægsaktiver

Foreningen har rettighederne til royalties fra sangen ”Den der elsker livet” i perioden 7. december 2018
– 7. december 2020. Rettighederne er vederlagsfrit overdraget til Foreningen i perioden.


