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Foreningen De Vildeste Fugle

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021
for Foreningen De Vildeste Fugle.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 2021 - 31.
december 2021.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Køge, den 3. maj 2022

Josefine Falch
Formand

Michael Falch
Næstformand

Soffi Falch
Medlem

Dorte Falch
Medlem

Dorte Kold
Medlem

Jens Sørensen
Medlem

Mathilde Falch
Medlem

Mariette Højsgaard
Kasserer
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Bestyrelse

Foreningen De Vildeste Fugle

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Foreningen De Vildeste Fugle
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen De Vildeste Fugle for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

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 årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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.
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.
* 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.
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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 2021 - 31.
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Foreningen De Vildeste Fugle

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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 usikkerhed 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 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
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.
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 henhold 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 fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 3. maj 2022
HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED
CVR-nr. 35649417

Michael Harboe
Registreret revisor
mne661
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* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Virksomhedsoplysninger

Foreningen De Vildeste Fugle

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Michael Falch har stiftet den almennyttige forening DE VILDESTE FUGLE, der har til formål at yde støtte til
børnefamilier, hvor en forælder har alkoholproblemer - med de mentale følgeskader dette risikerer at indebære
for de pårørende. Hensigten er at give såvel den alkoholafhængige forælder som de pårørende - og ikke mindst
børnene og de unge - mulighed for at få mere hjælp og evt. komme i en seriøs behandling, som de ikke selv har
økonomi til.
DE VILDESTE FUGLE fungerer ud fra erfaringsbaseret indsigt i, hvad der reelt og afgørende kan hjælpe familier, der
lider på grund af en forælders alkoholproblemer. Vi bevilger ud fra et professionelt indblik i misbrugsproblematik
til de kvalificerede ansøgninger af de midler, vi har modtaget især via donationer fra legater og privatpersoner.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr.
629.584, og foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 746.402, og en egenkapital
på kr. 246.401.
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I løbet af 2021 har vi direkte støttet 10 familier, enten med at afhjælpe børns og unges problemer med seriøs
terapi eller ved delvist at finansiere et ophold i Minnesota-behandling til den ramte forælder. Der er yderst solide
tilbagemeldinger fra familierne, og vi bliver bekræftet i, at vores sociale initiativ gør en markant forskel i de
familier, vi når ud til.

Foreningen De Vildeste Fugle

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Foreningen De Vildeste Fugle er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, samt foreningens vedtægter.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
På enkelte punkter er regnskabsopstillingen ændret i forhold til sidste år. Sammeligningstal er tilpasset i
overenstemmelse hermed. Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Disse omfatter kontingentbidrag, donationer og tilskud som foreningen har modtaget og fået bevilget i
regnskabsperioden.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter indlånskonti i pengeinstitut.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes til nominel værdi og omfatter modtagne bidrag, som endnu ikke er anvendt.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Foreningen De Vildeste Fugle

2021
kr.

2020
kr.

65.495
21.488
540.000
18.269
645.251

113.852
0
0
24.296
138.148

188
0
-462
-2.200
-2.475

-21.188
-9.375
-3.143
-1.100
-34.806

Resultat før finansielle poster

642.777

103.342

Renteindtægter pengeinstitut
Renteudgifter pengeinstitut
Bankgebyrer mv.
Finansielle poster i alt

0
-2.999
-10.195
-13.193

2.194
-35
-1.640
519

Resultat før skat

629.583

103.861

Skat af royalties
Årets resultat

0
629.583

-5.345
98.516

252.575
500.000
-122.992
629.583

509.830
0
-411.314
98.516

Note
Donationer
Salg af merchandise
Legater og fondsstøtte
Øvrige indtægter
Indtægter

1

Revision
Juridisk assistance
SMS-service
Indsamlingstilladelse
Omkostninger i alt

Forslag til resultatdisponering
Uddelinger
Hensættelser til senere uddelinger
Overført resultat
Resultatdisponering
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Resultatopgørelse

Foreningen De Vildeste Fugle

Balance 31. december
2021
kr.

2020
kr.

6.631
6.631

7.350
7.350

Likvide beholdninger

739.771

397.570

Omsætningsaktiver

746.401

404.920

Aktiver

746.401

404.920

Note
Aktiver
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Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
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Balance 31. december
2021
kr.

2020
kr.

Egenkapital primo
Overført resultat
Egenkapital

369.393
-122.992
246.401

780.707
-411.314
369.393

Hensat til senere uddelinger
Hensatte forpligtelser

500.000
500.000

0
0

Afsat revision
Skyldig skat af royalties
Andre skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser

0
0
0
0

18.750
7.277
9.500
35.527

Gældsforpligtelser

0

35.527

746.401

404.920

Note

Passiver

3
4

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
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Passiver

Foreningen De Vildeste Fugle

Noter
2021

2020

400.000
10.000
30.000
50.000
50.000
540.000

0
0
0
0
0
0

1. Legater og fondsstøtte
Carl og Esther Christiansens Fond
Lissi og Egon Kristiansens Fond
Emilie og Peter Lunds Fond
Eva Merete Falck Crones Fond
Otto Bruuns Fond

2. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver
3. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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