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Charity Golf Bomholm

Komiteens erklsring

Komiteens pategning

Komiteen aflsegger hermed regnskab for indsamlingen Charity Golf Bomholm for perioden 1. januar 2021 -
19.august 2021.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabsloven for Masse A.
Den valgte regnskabspraksis er hensigtsmsessig, saledes at regnskabet giver et retvisende billede af
indsamlingens resultatet.

Ishej, den 5. maj 2022.
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Charity Golf Bomholm

Revisers erklsering

Den uafhaengige revisers revisionspategning
Til indsamlingsansvarlige i Charity Golf BornholmVi har revideret regnskabet for Charity Golf Bornholm - for regnskabsarets 1. januar 2021 tit 19.
august 2021, der omfatter resultatopgeretse og balance.
Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede at selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af aktiviteteme i perioden 1. januar
2021 til 19. august 2021.

Grundlag for konklusionen
Vi har udfert vor revision i overensstemmelse med internationate standarder om revision og de
yderligere krav, der er gseldende i Danmark. Vort ansvar ifelge disse standarder og krav ernsermere beskrevet i revisionspStegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabef.
Vi er uafhsengige af indsamlingen i overensstemmelse med Internationale etiske reglerfor
revisorer (IESBA'S Etiske regler) og de yderiigere krav, der er gsldende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vore evrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det
opnaede revisionsbevi$ er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Indsamlingsansvarliges ansvar for regnskabetIndsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende
billede, derudover har indsamlingsansvariige ansvaret for den interne kontrol, som anses for
nedvendig for udarbejdelsen af et regnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vort mal er at opna hej grad at sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden vaesentlig
fejlinfonnation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning
med en konklusion. Heij grad at sikkerhed er et h0jt niveau at sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udferes i overensstemmetse med Internationale standarder am revision og
de yderligere krav, der er gseldende i Danmark. altid vil afdaekke vsesentlig fejlinformation, nSrsadan findes Fejlinformationer kan opsta som falge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
vsesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes at de enkettvis elter samlet har indflydelse pa de
ekonomiske beslutninger, som regnskabsbrugeme traeffer pa grundtag af regnskabet.
Som led i en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gseldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen, Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation t arsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pS
disse risici samt opnar revisionsbevis, der er tilstraekketigt og egnet til at danne grundlag for vor
konklusion. Risikoen for ikke at opdage vssentlige fejlinformation forareaget af besvigelser er
hej'ere end vaesentlig fejlinformation forarsaget affejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udetadelser, vildledning eller tilsidesffittelse af intern
kontrot.

Opnar vi forstaelse af den interne kontrot med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion, om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
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Charity Golf Bomholm

Revisors erklffiring

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af indsamlingsansvarlige, er
passende, samt om de regnskabsmgessige sk0n og tilknyttede oplysninger som
indsamlingsansvarlige har udarbejdet, er rimelige.

Konkludere vi, om indsamtingsansvarlige udarbejdelse at regnskabet pa grundlag at
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede
revisionsbevis er vaesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe
betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsaette driHen. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig
usikkerhed, skal vi I vor revisionspategning gore opmasrksom p& oplysninger herom i
arsregnskabet etler, hvis sadanne oplysninger ikke ertilstraekkelige, modificere vor konklusion. Vor
konklusioner er baseret pa der revisionsbevjs, der er opnaet frem til datoen for vor
revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfere, at setskabet ikke
laengere kan fortsaette driften.

Tager vi stilling tit den samlede prsesentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
pS en sadan made, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den indsamlingsansvarlige om blandt andet det planlagte omfang of den
tidsmsessige placering af revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangier i intern kontrol som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om indehaverpategning
Indsamlingsansvarlige er ansvarlig for indehaverpategningen.
Vor konklusion om regnskabet omfatter ikke indehaverpategningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om indehaverpategningen.
I tilknytning til vor revision af regnskabet er det vort ansvar at Isese indehaverpategningen og i den
forbindelse overveje, om denne er vaesentligt inkonsistent med regnskabet eller vor viden opnaet
ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vaesentlig fejlinformation.
Baseret pa det udforte arbejde er det vor opfattelse, at indehaverpategningen er i
overensstemmelse med regnskabet. Vi har ikke fundet vaesentlig fejlinformation i
indehaverpategningen.

Svaneke, den 5. maj 2022

Svaneke Revision 1/S
Godkendte revisorer
CVR-nr^3^9>t539

toriseret revisor
t287
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Charity Golf Bomholm

Resultatopgorelse for perioden l.januar - 19.august 2021
Indtaegter
Omsastning.........................................................

Indteegter i alt....................................................

Omkostninger
AnsogningCivilstyreIsen.....................................
Det lille trykkeri (T-Shirts)................................
Natgolf produkter via Galfkompagniet................
Dinner Slaegtsgaarden........................................

Omkostninger i alt.............................................

Arets resultat..............................................

Udbetalttil Danske Hospitals Klovne 19/8-2021

Resultaf efter udbetaling til formdl

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

Aktiver i alt......................................................

Passiver

Passiver i alt...................................................

2021
127.276

127.276

-1.100
-6.334
-5.000
-5.230

-17.664

109.612

-109.612

0

0
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