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Erklæringer

Ledelsespåtegning
Friends og Balthazar – bosniske gadehunde ledelse har dags dato behandlet og godkendt den aflagte
indsamlingsregnskab for perioden 2. marts 2018 – 28. februar 2019.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. indtægter og udgifter er i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med
den på side 7 beskrevne anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens omfang
og resultat, herunder den totale indsamlede midler med fradrag af udgifter i forbindelse med indsamlingen samt beskrivelse af indtægter og udgifter er korrekte og fyldestgørende for en økonomisk vurdering af indsamlingsresultatet for perioden 2. marts 2018 – 28. februar 2019, i overensstemmelse
med indsamlingstilladelsen fra indsamlingsnævnet.
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr.
820 af 27. juni 2014 om indsamling m.v. jf. bekendtgørelsen § 8 stk. 3.
Det er endvidere hvor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Ruds Vedby, den 29. august 2019
For Friends og Balthazar – bosniske gadehunde

Cecilie Winge
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Den uafhængige revisors erklæring
Til ledelsen i Friends og Balthazar – bosniske gadehunde.
Erklæring på indsamlingsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret regnskabet for Friends og Balthazar – bosniske gadehunde indsamlingsvirksomhed
(indsamlingsregnskabet) for regnskabsåret 2. marts 2018 – 28. februar 2019 udvisende et underskud
på kr.10.973, der er anvendt til indsamlingens formål.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse
om indsamling m.v.). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har
som særligt formål at overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af den 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender
er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om
indsamling m.v.). 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 regnskabet
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 erklæring med
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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, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om
indsamling m.v.), altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.), foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
•

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 af indsamlingsregnskabet
for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Friends og Balthazar – bosniske gadehunde 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.
Esbjerg, den 29. august 2019
Sædding Revision ApS
CVR-nr. 25 51 04 61
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Friends og Balthazar – bosniske gadehunde
Peder Madsensvej 2A
4291 Ruds Vedby

CVR-nr.:
Hjemsted:
Indsamlingsperiode:
Journalnummer:

Revision

38 29 63 45
Sorø
2. marts 2018 – 28. februar 2019
18-920-02441

Sædding Revision ApS
Snedkervej 17
6710 Esbjerg V
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Ledelsesberetning
Grundlag for indsamlingen
Friends of Balthazar – bosniske gadehunde indsamling er foregået i perioden 2. marts 2018 – 28.
februar 2019.
Indsamlingen er foregået via Facebook og hjemmesides www.bosniskegadehunde.dk.
Indsamlingen foregik efter ansøgningen til og indsamlingstilladesen fra Indsamlingsnævnet.

Formålet med indsamlingen
De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at hjælpe gadehunde i Bosnien.

Resultat af indsamlingen
Der blev i perioden 2. marts 2018 – 28. februar 2019 indsamlet 227.241. Der blev brugt 238.214 på
indsamlingsudgifter, hvilket giver et resultat på -10.973

Disponering indsamlingsresultat
Resultatet af indsamlingen er af foreningen disponeret i overensstemmelse med indsamlingstilladelsen fra indsamlingsnævnet – j.nr. 18-920-02441.
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Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse med Friends og Balthazar – bosniske gadehunde indsamling. Indsamlingen er blevet gennemført i
overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet – j.nr. 18-920-02441.

Indtægter
Posten indeholder frivillige kontant bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som et direkte
eller indirekte resultat af indsamlingsaktiviteten i perioden 2. marts 2018 – 28. februar 2019. Bidrag
indregnes som indtægter på tidspunktet for modtagelse af bidraget.

Udgifter
Posten indeholder udgifter afholdt med henblik at informere offentligheden om indsamlingen og den
formål, gennemføre selve indsamlingen som foreskrevet i indsamlingsnævnets indsamlingstilladelse til
gennemførelse af offentlig indsamling samt overvåge, registrere og validere indsamlingsresultatet.
Udgifterne er indberegnet med det faktiske afholdte og betalt beløb på tidspunktet for udgiftens betaling. I tillæg hertil er indregnet hensættelse til revision af det aflagte indsamlingsregnskab. Udgifter i
regnskabet er medtaget for perioden 2. marts 2018 – 28. februar 2019. Der indgår alene udgifter direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger.
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Resultat af indsamlingen 2. marts 2018 – 28. februar 2019
kr.
Indtægter
Indsamlet beløb

227.241
227.241

Udgifter
Beløb anvendt til transport
Beløb anvendt til dyrlæge, foder mv.
Beløb anvendt til lokaler mv.
Gebyrer relateret til indsamlingen
Administrationsomkostninger
Øvrige omkostninger
Revisionsomkostning
Administrationsomkostninger

Resultat
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-66.610
-79.177
-46.174

-191.961
-11.300
-27.332
-2.621
-5.000
-238.214

-10.973
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