Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Bylling Foundation (”indsamler”) og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2019 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og
bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen 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 regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe indsamler til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser heri. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamler og Indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end indsamler og Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med lov om
indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere 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.
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 revisionspåtegning
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
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Vi har revideret indsamlingsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse 1. januar– 31. december 2019
(”indsamlingsregnskabet”). Indsamlingsregnskabet udviser et resultat på DKK 223.617.

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.



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 selskabets 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.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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.
Trekantområdet, den 4. september 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Forthoft Lind
statsautoriseret revisor
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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:

For perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

**RESULTATOPGØRELSE**
OMSÆTNING

Donationer

Sponsorater

OMSÆTNING I ALT

OMKOSTNINGER DRIFT FLIPPINERNE

Registrering af NGO

Lønninger

Mad

Husholdning

Skole

Beløb

-

-

-

-

-

430.840,73

227.472,07

658.312,80
-

3.137,31

105.486,81

57.583,17
72,72

6.989,87

Transport uden bilag

4.529,48

Lommepenge

1.700,70

Levering af indkøbte varer

827,55

Taxi og øvrig transport med bilag

4.626,17

Projekter for drengene

3.298,08

Frisør, nyt tøj, legetøj mm.

1.680,27

Sygehus/medicin/personlig pleje

7.657,77

Uniform + ID

3.807,71

Børneaktiviteter/kirke

Fødselsdag, gaver mm.

Hjemmebesøg

DIREKTE OMKOSTNINGER DRIFT ALT
KAPACITETSOMKOSTNINGER
LØNNINGER

1.530,38
6.767,28

1.233,31

210.928,58
-

-

Feriepenge & SH

9.379,23

Personaleudgifter

6.228,27

Visa

LØNNINGER I ALT

SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER

Restaurationsbesøg
Gaver og blomster

Rejseudgifter

Annoncer og reklame u. moms

SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER I ALT
AUTODRIFT

Brændstof

1.635,49

17.242,99
-

-

42,06

7.839,02
-

7.881,08
-

484,43

Reparation/vedligeholdelse

327,10

AUTODRIFT I ALT

823,93

Parkering, personbil

LOKALEOMKOSTNINGER

Husleje u. moms
El, vand og gas

Vedligeholdelse og rengøring

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT

12,40
-

86.313,46

16.474,83
51,67

102.839,96
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Kontonavn

For perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Beløb

Kontorartikler & Tilbehør

-

1.388,39

Edb-udgifter / software

6.200,22

Rep. & vedligeholdelse af inventar

133,81

Mindre anskaffelser

399,09

Telefon og Mobil incl. abonnement

314,59

Internetforbindelse

6.561,39

Revisor / Bogholder

15.667,50

Andre gebyr og nævn

745,01

Advokat

1.864,68

Rejseforsikringer

4.267,63

Web-hotel og domænenavne

197,62

ADMINISTRATIONSOMK. I ALT

KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
AFSKRIVNINGER

37.739,93

-

Småanskaffelser Møbler

AFSKRIVNINGER I ALT

RESULTAT FØR FINANCIELLE POSTER

FINANCIELLE HERUNDER SKAT POSTER

166.527,89

280.856,33
-

6.715,25

-

6.715,25

274.141,08
-

Renter og gebyrer, bank

10.082,50

Skat Børnehjem

10.246,27

Valutakurs- og andre kasse differencer
FINANCIELLE HERUNDER SKAT POSTER I ALT
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER
EKSTRAORDINÆRE POSTER

PIER3/FEEDINGS

2.813,52

-

ej bogførte poster

-

**RESULTAT**

-

EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT

23.142,29

250.998,79
-

36.831,23
9.449,50

27.381,73

223.617,06
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Kontonavn
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