Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Bylling Foundation (”indsamler”) og Indsamlingsnævnet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020 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 2020
(”indsamlingsregnskabet”). Indsamlingsregnskabet udviser et resultat på DKK 444.161.

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 23. april 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Forthoft Lind
statsautoriseret revisor

Henrik Junker Andersen
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 2020 til 31. december 2020
Kontonavn

Beløb

**RESULTATOPGØRELSE**
OMSÆTNING
Donationer

-

232.124

Sponsorater

-

721.882

Donation kontant

-

1.260

Donation på konto PHP

-

1.578

OMSÆTNING I ALT

-

954.006

OMKOSTNINGER DRIFT FLIPPINERNE HUSET
Mad og husholdning
Mineral vand

9.054
63.095
2.665

Frisør, tøj, legetøj m.m

4.282

Smiley / lommepenge

1.650

Fødselsdage, gaver m.m.

8.539

Kontant gaver / udbetalinger

7.602

Transport uden kvitteringer

715

Transport med kvitteringer

406

Transport benzin
Hjemmebesøg
Husleje børnehjemmet
Husleje admin
Rengørings, reperationer

1.053
415
68.341
9.015
737

Vand, elektricitet, gas

19.166

Møbler, reperationer, andet udstyr

11.958

Sygehus, medicin, personlig pleje

9.436

Notorials, advokat
Aktiviteter
Skole

1.424
10.239
260

Sygehus/medicin/personlig pleje

389

Maintanance

636

OMKOSTNINGER DRIFT FILIPPINERNE IALT

231.079

OMKOSTNINGER DRIFT FLIPPINERNE PIER
Mad og husholdning
Outside services
Transport uden kvitteringer
Transport med kvitteringer
Famile Support
Andre udgifter
OMKOSTNINGER DRIFT FILIPPINERNE PIER IALT

2.590
677
4.177
4.926
16.394
37
28.802
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Mad

OMKOSTNINGER UDDANNELSE FILIPPINERNE

‐
21.882
88
9.797
359
315
29
2.370
3.491
12.585
50.916

Projekter
Pier 3/ feedings
Miscellaneous expenses
Studieafgift / betaling
Skolemåltid og lommepenge
Skoleprojekter
Transport
Uniform og ID
Skole materialer
Lærer Joey løn
OMKOSTNINGER UDDANNELSE FILIPPINERNE IALT
Husmødre løn

LØNNINGER FILIPPINERNE I ALT

39.189
3.629
9.048
25.458
10.051
10.774
2.377
597
101.123

DIREKTE OMKOSTNINGER DRIFT ALT

411.919

Nattevagt løn
Caretaker løn
Socialrådgiver løn
13 month / feriepenge
Frivillige godtgørelse
Visa
Studerende udgifter

KAPACITETSOMKOSTNINGER
SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER
Rejseudgifter

11.591

Rejseudgifter 1

428

SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER I ALT

12.019

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Edb-udgifter / software

6.134

Andre gebyr og nævn

2.895

Revisor / Bogholder

41.100

Web-hotel og domænenavne

1.499

Kontor udstyr

926

Registrering NGO

3.658

Telefoni, taletidskort m.m.

463

Internet

5.054

Studerende udgifter

416

Bogfører løn

7.844

Miscellaneous Admin Expences

543

ADMINISTRATIONSOMK. I ALT

70.532

KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

82.551
-

462.374

AFSKRIVNINGER
Småanskaffelser Møbler

1.299

Diverse møbler

518

AFSKRIVNINGER I ALT
RESULTAT FØR FINANCIELLE POSTER

1.817
-

460.557
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LØNNINGER FILIPPINERNE

FINANCIELLE HERUNDER SKAT POSTER
Renter og gebyrer, bank

8.976

Valutakurs- og andre kasse differencer

-

7.490

Differencer i pengekassen

-

65

SKAT

14.219

Renter og gebyrer, bank

756
16.396

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER

-

444.161

**RESULTAT**

-

444.161
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FINANCIELLE HERUNDER SKAT POSTER I ALT
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