Uafhængig revisors erklæring om faktiske resultater
Til Bylling Foundation og Indsamlingsnævnet
Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor vedrørende
Bylling Foundations indsamlingsregnskab for 2019 og forbrug af overskydende midler, som er vist i
vedlagte skema. Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om
aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at hjælpe Dem til at vurdere
pålideligheden af kreditorerne og er opsummeret som følger:
1. Vi modtog og efterprøvede sammentællingen af opgørelsen over forbrug af overskydende midler for
2019. Vi har afstemt resultaterne af indsamlingsregnskaberne for 2017, 2018 og 2019.

Vi har fundet følgende forhold:
(a) Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at sammentællingen var korrekt, og at totalen stemte.
(b) Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at der var overensstemmelse mellem ledelsen udtalelse og vedlagte
skema.
Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med
internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om forbruget af overskydende midler.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af regnskabet i
overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første
afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden.
Erklæringen vedrører kun de konti og forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at
omhandle Bylling Foundations regnskab som helhed.
Trekantområdet, den 22. november 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Junker Andersen
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Penneo dokumentnøgle: 28K2F-L7QW6-A3CBW-I1JSF-3I4ZE-SLMMF

2. Vi har forespurgt ledelsen hvorvidt de overskydende midler for 2019 skal anvendes.
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Skema 1 – Overskud fra indsamlingsregnskab 2019 og forbrug af overskydende midler
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