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Ledelsens påtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for BridglT Water Foundation Danmark. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og bekendtgørelse om indsamling mv. 
nr. 820 af 27. juni 2014 samt forenings vedtægter. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af 
resultatet af foreningens aktiviteter for perioden l . januar - 31. december 2019. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Gentofte, den JJ.. / & - 2 o Zo 

Mikala Philip Bjerg 
Formand Næstformand 

Merete Leth Keller 
Kasser 
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F oreoingeos oplysninger 

Foreningen 

Bestyrelsen 

BridgIT Water Foundation Danmark 

c/o Mia Andersen, Solbakkevej 46 

2820 Gentofte 

CVR-nr.: 38 35 47 Ol 

Etableret: 23. januar 2017 

Hjemsted: Gentofte Kommune 

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Mia Andersen 

Mikala Philip Bjerg 

Merete Leth Keller 
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Ledelsens beretning 

Foreningens væsentligste aktiviteter 

Foreningens formål er at støtte, etablere og udvikle vand- og sanitetsprojekter i udviklingslande med 

henblik på at: 

• Forbedre sundhed og ernæring samt forebygge sygdom, fattigdom, misbrug. vanrøgt og nød for 

befolkningen i disse lande. 

• Forbedre adgangen til rent vand og ordentlige sanitære forhold. 

• Levere ren, effektiv og bæredygtig vandforsyning samt sanitære forhold. 

• Fremme håndteringen af vandressourcerne samt forebygge forurening af vand bl.a. gennem 

undervisning i hygiejne. 

Det regnskabsmæssige resultat 

Årets resultat på -50. 777 kr. er tilfredsstillende. Modtaget indtægter som for regnskabsåret, der ikke 

anvendte, overføres til næste regnskabsår. 

Indsamling 

Indsamlingsperiode: 
Foreningens har modtaget tilladelse fra Indsamlingsnævnet for at foretage indsamling i perioden 3. april 

2018 - 2. april 2019. Foreningen har modtaget forlængelse af indsamlingsperioden frem til 2. april 2019. 

Indsamlingsmåde: 
Indsamlingen foregår på via hjemmeside, Facebook, foredrag, MobilePay, Instagram, Youtube samt ved 

kontakt til firmaer. 

Indsamlingsformål: 
Midlerne skal anvendes til fordel for støtte, etablering og udvikling af vand- og sanitetsprojekter i 

udviklingslande. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for BridgIT Water Foundation Danmark er aflagt i overensstemmelse med god 
regnskabsskik og bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 820 af 27. juni 2014 samt forenings vedtægter. 

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

Generelt 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkwnulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og 
nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Indtægter omfatter kontingenter, sponsorater og bevillinger. Indtægter indtægtsføres på bevillings-/ 
modtagelsestidspunktet. Forudbetalinger fra medlemmer periodiseres. 

Formålsbestemte omkostninger 

Formålsbestemte omkostninger omfatter overførsel af beløb til foreningens programmer og projekter og 
udgiftsføres i den periode, beløbene skal dække. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. 

Balancen 

TIigodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Der nedskrives til im.odegåelse af 
forventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

Gældsforpligtelser 

Andre gælds-forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2019 2018 

Indtægter 70.901 60.899 
2 Formålsbestemte omkostninger -120.128 -7.600 
3 Andre eksterne omkostninger -1.550 -450 

Driftsresultat -50.777 52.849 

Finansielle poster netto 0 0 

Årets resultat -50.777 52.849 

Forslag til resultatdisponering: 
Overført resultat til næste år -50.777 52.849 

Disponeret i alt -50.777 52.849 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2019 2018 

Omsætningsaktiver 

4 Likvide beholdninger 4.620 55.398 

Omsætningsaktiver i alt 4.620 55.398 

Aktiver i alt 4.620 55.398 

Passiver 

Egenkapital 

5 Kapitalindestående 4.620 55.398 
Egenkapital i alt 4.620 55.398 

Passiver i alt 4.620 55.398 
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Noter 

1. Indtægter 

Kontingenter 
Donationer 

2. Formålsbestemte omkostninger 

Tilskud til brønde, Indien 

3. Andre eksterne omkostninger 

Porto og gebyrer 

4. Likvide beholdninger 

Bankkonto 

2019 2018 

601 5.899 

70.300 55.000 

70.901 60.899 

120.128 7.600 

120.128 7.600 

1.550 450 

1.550 450 

4.620 55.398 

4.620 55.398 -----

5. Kapitalindestående 

Saldo 1. januar 2019 

Årets resultat 
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