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INDSAMLINGSREGNSKAB
DUI-LEG OG VIRKE

Ledelsens beretning
Regnskabsprincipper
Dette indsamlingsregnskab er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsbekendtgørelsens
§§ 8-9.
Indsamlingsnævnet har den 9. juni 2021 anerkendt DUI-LEG og VIRKE's anmeldelse om indsamling til fordel
for at Børn Hjælper Børn Fonden kan drive solidaritetsprojekter i Indien og Uganda.
Børn Hjælper Børn Fonden er en del af DUI-LEG OG VIRKE.

Beretning

Det gør vi ved at give børnene en uddannelse eller ved at skabe vilkår, der
giver børnene mulighed for at tage en uddannelse. Fonden arbejder derfor
med skoleprojekter, fritidstilbud og børnehjem
Børn Hjælper Børn Fonden har pt. projekter i to lande:
1.
2.

Indien - skoleprojekt
Uganda - børnehjem

Støtten går ubeskåret til projekterne, når administrationsomkostninger m.v. er fratrukket indsamlingsindtægterne.
Børn Hjælper Børn Fonden er således en af de få organisationer i Danmark,
hvor al støtte går ubeskåret til projekterne.
Perioden fra 10. juni 2020 - 9. juni 2021
Pga. Covid - 19 og den globale pandemi har skoleprojektet og
børnehjemmet været lukket i perioder, men der har fortsat været behov
for at have fokus på driften i Indien og Uganda
Aktivitetsniveauet har været ændret i perioden, og der har været
prioriteret udgifter til løn til lærerne og til mad, samt andre driftsmæssige
omkostninger og dermed har der været fokus på at opretholde åbning af
skolerne, så vidt som det har været muligt.
Ledelsens påtegning
Vi erklærer hermed, at indsamlingen er foretaget i overenstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og i bekendtgørelse om indsamling m.v.
De indsamlede midler er endnu ikke fuldt ud anvendt, da Covid - 19 har begrænset mulighederne for at
opretholde skoledriften og aktivitetsniveauet. Indsamlingsoverskuddet vil blive overført til projekterne
og anvendt i overensstemmelse med formålet i takt med behovet herfor.

København den 16. marts 2022

Ann Urbrand
forbundsformand

Mette Karlsen
næstformand

Jane Dupont
sekretariatschef
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Der blev i alt indsamlet kr. 224.098, hvoraf kr. 91.473 er anvendt til udgifter i forbindelse med indsamlingen.
Der er således et overskud fra indsamlingen på kr.132.625. DUI-LEG og VIRKE driver Børn Hjælper Børn Fonden,
som er en DUI-LEG og VIRKE driver Børn Hjælper Børn Fonden, som er en solidaritetsfond, hvis primære formål
og fokus er at bekæmpe børnefattigdom og børnearbejde.

Den uafhængige revisors erklæring

Til Dui-leg og Virke
Erklæring på indsamlingsregnskabet

Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020
samt tilsagnsbrev af 16. december 2021 fra Indsamlingsnævnet (i det følgende kaldet ”tilskudsgivers
retningslinjer”).
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet
i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.
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 indsamlingsregnskabet”. Vi er
uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen - privat udlæg af overførsler til projektlandene og
afholdte rejseudgifter
Uden at tage forbehold, skal vi bemærke, at de anvendte forretningsgange for indsamlingsregnskabet
ændres, således at der ikke fremover er en praksis, hvor privatpersoner har udlæg eller overfører midler
til samarbejdspartnere i modtagerlandene fra private konti. Det skal understreges, at vi ikke i forbindelse
med vores revision har konstateret uregelmæssigheder i tilknytning til den anvendte praksis.

Penneo dokumentnøgle: Z3XSY-K7V0H-OS765-QMV4D-YTVZ5-Y676C

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Landsforbundet Dui-Leg og Virke for tilskud modtaget under
Indsamlingsnævnet, sagsnr,: 20-700-02476, med indtægter kr. 224.098 og udgifter kr 91.473 for perioden
10. juni 2020 - 9. juni 2021.

Den uafhængige revisors erklæring

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 erklæring 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
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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 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 foreningens 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.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, samt om
indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v.
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Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. 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.

Side 3

Den uafhængige revisors erklæring

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. 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.

I tilknytning til vores revision af projektregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberegningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med projektregnskabet 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
henhold til tilskudsgivers retningslinjer.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med projektregnskabet og udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 16. marts 2022
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor
Mne nr. mne28631
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om projektregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Side 4

INDSAMLINGSREGNSKAB
DUI-LEG OG VIRKE
10. juni 2020 - 9. juni 2021

Note

1

INDTÆGTER
MobilePay og netbank

224.098

Samlede indtægter

224.098

UDGIFTER
Indsamlingstilladelse
Gebyr
Udgifter til projekt i Indien og Uganda
Revision

1.100
204
75.169
15.000

Samlede udgifter

91.473

OVERSKUD

132.625

9. juni 2021
Aktiver
Mellemregning DUI-LEG OG VIRKE (BHB Fonden)

147.625

Samlet aktiver

147.625

Passiver
Egenkapital
Oveført overskud

132.625

Gældsforpligtelser

Revision

15.000

Samlet passiver

147.625
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DKK
10. juni 2020 9. juni 2021

Side 4

Note
Udgifter til projekt i Indien og Uganda

Projekt i Uganda
Udgifter til mad
Udgifter husholdning og hygiejne
Udgifter til forsyning/elektricitet/brænde/benzin
Løn og abonnement
Diverse udgifter
Udgifter i alt

36.140
10.500
9.600
2.700
1.200
60.140

Projekt i Indien
Drift af skoler
Leje af kontor
Udgifter i alt

11.825
3.204
15.029
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