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LEDELSESPÂTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021 for foreningen Brobyggerne.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1 . januar 31 . december 2021 .

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. april2022

ara Cekic
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Brobyggerne

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Brobyggerne for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet jf. anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og
den regnskabspraksis, som er beskrevet jf. anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten 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 årsregnskabet". Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav og IESBA Code. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 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
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet jf. anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen 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 foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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
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 med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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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 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.

-Opnàr vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions
handlinger, 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.

•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 væsentlig usikker
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg
ning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til
strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

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

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.

København, den 8. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Medlemsskaber .
Donationer, entreindtægter og salg af spil. .
Tilskud TrygFonden .
Projekttilskud, Nordea, Østifterne og Udlændinge- og
Integrationsministeriet .

Indtægter i alt. .

Personaleomkostninger .
Markedsføring .
Husleje .
Rengøring og renovation ...............................................•.
Kontorhold. .
Telefon og internet. .
Revision .
Løn - og bogføringsassistance .
Rådgivning og anden assistance .
Kontingenter .
Møder og fortæring .
Software og mindre nyanskaffelser .
Brobyggerspillet. .
Transportomkostninger .
Domæne .
Diverse .
Klimaforedrag .
Gaver og blomster .
Porto ....................................................................•...
Gebyrer ...................................................................•.

Resultat før finansielle poster .

Andre finansielle omkostninger .

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDlSPONERING

Hensat til Tryg-Fonden .
Anvendt i året TrygFonden .
Hensat i året Nordea Fonden .
Anvendt i året Politiken-Fonden .
Anvendt i året Udlændinge- og Integrationsministeriet. .
Overført resultat - Foreningen .

I ALT. .
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Note 2021 2020
kr. kr.

702.000 263.800
852.773 352.063

o 500.000

1.224.437 o

2.779.210 1.115.863

-1.376.482 -351.273
-90.897 -6.979
-59.000 -54.000

-890 o
-10.518 -1.203
-4.030 -762

-34.061 -5.625
-31.050 -12.125
-24.438 -8.470
-4.535 -5.057

-14.868 -10.454
-156. 923 -15.067
-30.729 o
-3.859 -5.260
-5.018 -3.217
-1 .969 -4.460

o -12.000
-7.728 -4.187
-5.681 -4.010

-17.667 -13.116

898.867 598.598

-11.956 -2.723

886.911 595.875

o 500.000
-204.119 o
198.399 o
-21.533 -138.467
-22.094 595.875
936.258 -361.533

886.911 595.875



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Andre tilgodehavender .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Saldo 1. januar .
Overført overskud .

Fri egenkapital. .

Hensættelser uforbrugte bevillinger
Saldo primo .
Hensat i året. .
Anvendt i året .
Hensættelser i alt

Egenkapital i alt .

Periodeafgrænsni ngsposter .
Anden gæld. .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .
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Note 2021 2020
kr. kr.

14. 725 o
2.279.191 1.039.075

2.293.916 1.039.075

2.293.916 1.039.075

429.373 195.031
936.258 234.342

1.365.631 429.373

521.533 160.000
198.399 500.000
-247.746 -138.467

3 472.186 521.533

1.837.817 950.906

279.250 o
4 176.849 88.169

456.099 88.169

456.099 88.169

2.293.916 1.039.075



NOTER

Resultatopgørelse pr. regnskab

Indtægter

Medlemsskaber .
Donationer, entreindtægter og salg af spil. .
Tilskud. .

Indtægter, fortsat

Foreningen

702.000
852.773

o

1.554.773

Udlændinge-

Nordea og Integrations-

Fonden ministeriet

o o
o o

400.000 800.000

400.000 800.000

9

1

Tilskud. .

Omkostninger

Østifterne

24.437

24.437

Indtægter
I alt

2.779.210

2.779.210

Personaleomkostninger .
Annoncer og reklamer .
Husleje .
Rengøring og renovation ..
Kontorhold .
Telefon og internet .
Revision .
Løn- og bogføringsassistance .
Rådgivning og anden assistance ..
Kontingenter .
Møder og fortæring ..
Software og mindre nyanskaffelser .
Brobyggers pillet .
Transportomkostninger .
Domæne .
Diverse .
Klimaforedrag .
Gaver og blomster .
Porto .
Gebyrer .

Foreningen Trygfonden

-252.852 -204.119
-83.323 o

o o
-890 o

-8.851 o
-4.030 o

-18.436 o
-17.550 o

o o
-4. 535 o
-7.678 o

-154.923 o
-19.479 o
-3.080 o
-5.018 o
4.639 o

o o
-7.204 o
-5.681 o

-17.667 o

-606.558 -204.119

Politikken
Fonden

-20.008
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-746
o
o

-779
o
o
o
o
o
o

-21.533
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NOTER

Note

Omkostninger, fortsat 2
Udlændinge-

Nordea og Integrations- Omkostninger

Fonden ministeriet Østifterne I alt

Personaleomkostninger........... -201.601 -697.902 o -1.376.482
Annoncer og reklamer ............ o -7.574 o -90.897
Husleje .............................. o -59.000 o -59.000
Rengøring og renovation ......... o o o -890
Kontorhold.......................... o -1.667 o -10.518
Telefon og internet. .............. o o o -4.030
Revision ............................. o -15.625 o -34.061
Løn og bogføringsassistance..... o -13.500 o -31.050
Rådgivning og anden assistance o o -24.437 -24.437
Kontingenter ....................... o o o -4. 535
Møder og fortæring ............... o -6.444 o -14.868
Software og mindre
nyanskaffelser ..................... o -2.000 o -156.923
Brobyggerspillet ................... o -11.250 o -30.729
Transportomkostninger........... o o o -3.859
Domæne ............................ o o o -5.018
Diverse .............................. o -6.608 o -1.969
Klimaforedrag...................... o o o o
Gaver og blomster ................ o -524 o -7.728
Porto................................. o o o -5.681
Gebyrer ............................. o o o -17.667

-201.601 -822.094 -24.437 -1.880.342

Resultat for de enkelte projekter 2

Politikken-

Foreningen TrygFonden Fonden

Resultat. ................................................ 948.215 -204.119 -21.533

Resultat for de enkelte projekter, fortsat
Udlændinge

Nordea og Integrations
Fonden ministeriet Østifterne

Resultat før
fin. poster

I alt

2

Resultat. . 198.399 -22.094 o 898.867



NOTER

Hensættelser restbevillinger
Udi.- og

Tryg Politikken Nordea int. min.

Fonden Fonden Fonden 2021-24 I alt

Saldo primo..................................... 500.000 21.533 o o 521.533
Hensat i året ................................... o o 198.399 o 198.399
Anvendt i året. ................................ -204.119 ·21.533 o ·22.094 -247. 746

11

Note

3

295.881 O 198.399 -22.094 472.186

Anden gæld
A-skat og AM-bidrag .
ATP og sociale omkostninger .
Feriepengeforpligtelse .
Skyldig revisor .

2021 2020
kr. kr.

4
86.668 58.951
5.491 947

23.165 457
61.525 27.814

176.849 88.169
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Brobyggerne for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er
beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Kontingenter, modtagne tilskud, indsamlinger og donationer vedrørende regnskabsperioden indgår i
resultatopgørelsen.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes
regnskabsperioden.

perioden med de beløb, der vedrører

Skat
Foreningen ikke har erhvervsmæssig aktivitet. Sammenholdt med at et eventuelt overskud anvendes til
almennyttige formål i henhold til foreningens vedtægter, ifalder foreningen ikke skattepligt.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.

Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i fri egenkapial og reservationer til fremtidige aktiviteter. Reservationer
omfatter hensættelser til specifikke formål vedrørende uforbrugte bevillinger.

Gældsforpligtelser
Gælds forpligtelser værdiansættes til nominel værdi.


