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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for 
Friends International. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, samt nr. 160 af 26. februar 2020 og årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse a 
virksomhed. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af 
re-sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
beretningen omhandler. 

Sorn ansvarlige for indsamlingen skal vi erklære, at indsamlingen har været lovlig og at den er foretaget 
i overenstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen nr. 160 af 26. februar 2020 jf. 
§ 9 stk. 1, punkt 4. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Brande, den 20. juni 2020 

Bestyrelse 

Formand 

(]:,b-:, 
,,Kasserer 

Lf (12~'1-,A._,a~-- 
Hen rik Bytofte 
Næstformand ........ , ........ 

. * :i:ilt~;f ;,~;;;;;::?" 
Olrik di Boscio Madsen 

ft-19! 1£4.~~ 
.. Åse Bytofte Cl 
Sekretær 

!J1kc.,U,u:. Atd/ 
Nikoline Axel! 
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æedmark 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Friends International 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Friends International for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar 
bejdes efter bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 og nr. 160 af 26. februar 2020, samt års 
regnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi 
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 og 
nr. 160 af 26. februar 2020 samt årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be 
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængi 
ge af selskabet 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 forpligtel 
ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk 
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel 
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen 
sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin 
formation, 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 revisi 
on, 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. Fejlinformatio 
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig 
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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æedmark 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 vo 
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam 
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 
visionshandlinger, 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. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent 
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel 
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem 
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif 
ten. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli 
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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(Dedmark 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen 
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun 
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aarhus, den 20. juni 2020 

Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

R-nr. 29 44 27 89 

~ 
kob Westerdahl 

Friends International · Årsrapport for 2019 4 



G)edmark 

Foreningsoplysninger 

Selskabet Friends International 
Blichersvej 67 

7330 Brande 

Hjemmeside: 
E-mail: 

CVR-nr.: 
Stiftet: 

Hjemsted: 

Regnskabsår: 

www.friends-international.dk 

i nfo@friends-i nte rnatio na I.dk 

29 64 45 86 
29. maj 1997 

Brande 

1. januar - 31. december 

Bestyrelse Willy Højgård, Formand 

Henrik Bytofte, Næstformand 
Åse Bytofte, Sekretær 

Torben Madsen, Kasserer 

Ulrik di Boscio Madsen 
Nikoline Axell 

Daglig ledelse Dorrit Madsen 

Revision Redmark 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Sommervej 31C 
8210 Aarhus V 

Bankforbindelse Vestjysk Bank, Dalgasgade 29 B, 7400 Herning 
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G)edmairk 

Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Foreningen Friends lnternational's formål er at hjælpe fattige børn i fattige lande til en uddannelse. 
Friends International er ikke politisk og hjælper børn uanset køn, social status og religion. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

I indeværende regnskabsår har foreningen realiseret indtægter på kr. 173.791, hvilket er et fald på 45 % 
i forhold til sidste år. 

Årets resultat udgør et underskud på kr. 66.275, hvilket betegnes som utilfredsstillende. 

Foreningens balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 85.277 og en egenkapital på kr. 41.277. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig 
indflydelse på vurderingen af den finansielle stilling pr. 31. december 2019. Alle forhold af betydning er 
medtaget og oplyst i årsrapporten 

Den forventede udvikling i næste regnskabsår 
Det forventes, at foreningen i indeværende år vil få en negativ udvikling i indtægter og resultatet pga 
Covid-19 og de konsekvenser, det giver. Der er ikke udarbejdet budget for det kommende regnskabsår. 

Beretning om årets indsamlinger 
Friends International har haft indsamlinger gennem hjemmeside og MobilePay, samt ved arran 
gementer og foreningsbesøg. 
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Ci)edma,k 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2019 2018 

1 Indtægter 173.791 316.051 
Tilskud til skoleprojekter m.v. -134.169 -214.486 

2 Andre eksterne omkostninger -105.897 -223.139 

Bruttoresultat -66.275 -121.574 

Øvrige finansielle omkostninger 0 879 

Årets resultat -66.275 -120.695 

Forslag til resultatdisponering: 

Disponeret fra overført resultat 

Disponeret i alt 

-66.275 -120.695 

-66.275 -120.695 
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(j,)edmark 

Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2019 2018 

Omsætningsaktiver 

Andre tilgodehavender 275 275 

Ti~odehavenderialt 275 275 

Likvide beholdninger 85.002 107.277 

Omsætningsaktiver i alt 85.277 107.552 

Aktiver i alt 85.277 107.552 
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G)edmark 

Balance 31. december 

Passiver 

Note 2019 2018 

Egenkapital 

Egenkapital 

Egenkapital i alt 
41.277 107.552 

41.277 107.552 

Gældsforpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

44.000 0 
44.000 0 

Gældsforpligtelser i alt 44.000 0 

Passiver i alt 85.277 107.552 

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
5 Eventualposter 
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æedmar-k 

Noter 

2019 2018 

1. Indtægter 

Gaver 23.097 115.568 
Faddere 99.120 147.579 
Kulturstyrelsen, driftstilskud 50.474 51.604 
Kontingenter 1.100 1.300 

173.791 316.051 

2. Andre eksterne omkostninger 

Salgsomkostninger 
Administrationsomkostninger, jf. note 3 

110 
105.787 

5.900 
217.239 

105.897 223.139 

3. Administrationsomkostninger 

Kontorartikler 218 1.308 
Edb-omkostninger 3.168 30.231 
Mindre nyanskaffelser 0 9.004 
Telefon og telefax 4.595 11.095 
Porto og gebyrer 3.050 6.298 
Revisorhonorar 13.875 13.500 
Afsat revisorhonorar 14.000 0 
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 2.475 4.500 
Konsulent 4.406 81.303 
Løntilskud 60.000 60.000 

105.787 217.239 

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser eller pantsætnfnger. 

5. Eventual poster 
Eventualforpligtelser 

Der er ingen eventualforpligtelser. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Friends International er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med de ændringer, der følger af organisationens 
særlige struktur og aktivitet samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og 
revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 
2020 om indsamling mv. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets 
udløb. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til annoncer administration. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indreg 
nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned 
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Friends International · Årsrapport for 2019 11 


