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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016 for buy aid A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 29.05.2017
Direktion

Knud Mogensen
administrerende direktør

Bestyrelse

Peter Maigaard
formand

Thorleif Nohr Blok

Paul Michael Meurs-Gerken

Knud Mogensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejeren i buy aid A/S
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for buy aid A/S for regnskabsåret 01.01.2016 31.12.2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henviser vi til oplysningerne i note 1, hvoraf det fremgår, at selskabet
har indgået solidarisk selvskyldnerkaution for moderselskabet buy aid Group A/S’ og dets dattervirksomheder
samlede bankengagementer. Egenkapitalen i buy aid Group A/S er pr. 31.12.2016 negativ med 5.219 t.kr.,
og selskabets fortsatte drift afhænger således af, at buy aid Group A/S’ forudsætninger for fortsat drift opretholdes.
Koncernens fortsatte drift er afhængig af, at koncernens finansiering via bankforbindelser opretholdes og af,
at koncernens indtjening fremadrettet forbedres. Ledelsen har på baggrund af drøftelser med koncernens
bankforbindelser lagt til grund, at bankfinansieringen opretholdes for det kommende regnskabsår, samt at
der i henhold til de foreliggende budgetter vil blive realiseret et overskud i koncernen i 2017. Ledelsen har
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Den uafhængige revisors erklæringer
derfor aflagt koncernregnskabet og årsregnskabet under forudsætning af koncernens og selskabets fortsatte
drift.
Uden at modificere vores konklusion henviser vi til oplysningerne i note 2 om indregning og måling af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder på i alt 6.750 t.kr. Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten
vurderet, at der ikke er behov for nedskrivning af tilgodehavenderne. Vi henviser til note 1, hvoraf det fremgår, at der er usikkerhed forbundet med koncernens fortsatte drift, ligesom vi henviser til den ovenfor anførte
fremhævelse om fortsat drift samt henleder opmærksomheden på usikkerheden ved grundlaget for målingen
af tilgodehavenderne.
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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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 29.05.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Anders Kreiner
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet

buy aids hovedaktivitet er fundraising i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og Ønskefonden Make a Wish
i Danmark.
Virksomheden bruger telefonsalg af produkter i det daglige arbejde, og med dette arbejde bidrager den til at
forbedre vilkårene for udsatte grupper i Danmark og ude i verdenen ved at skaffe Folkekirkens Nødhjælp og
Ønskefonden Make a Wish en positiv eksponering og kontante midler til realisering af deres mission.
Siden buy aid startede i Danmark i 1996, er der indsamlet over 49 mio.kr. til Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp,
Børnecancerfonden, Foreningen Grønlandske Børn, Danske Hospitalsklovne, Forælder Fonden og Ønskefonden
Make a Wish.
I 2016 er der indsamlet 491 t.kr. til Folkekirkens Nødhjælp og Ønskefonden Make a Wish – donationer, som er
med til at styrke børns vilkår.
For at sætte de store tal i perspektiv kan 400 børn for 160 kr. blive behandlet mod udtørring og diarré, eller 4
babyer kan få medicinsk behandling mod smitte af HIV under fødslen.
buy aid har igennem årene opnået en position som et velrenommeret selskab. Vi er meget bevidste om, at når
der tjenes penge på at indsamle midler til hjælpeorganisationer, skal der arbejdes med en meget høj etik og moral
hele vejen igennem virksomhedens forsyningskæde.
buy aid A/S stiller derfor store krav til leverandører og vil kun sælge produkter, der opfylder de største krav til
kvalitet, miljø og arbejdsmiljø – dette gælder lige fra råstofferne over produktion til salg og i sidste ende, når
virksomhedens produkter bliver til affald.
Vi vil sammen med vores kunder tage et seriøst ansvar for vores omgivelser. Denne ansvarlighed afspejles selvfølgelig i prisen på vores produkter.
Det faktum, at buy aid har været på det danske marked i 20 år med corporate fundraising og har formået
at skabe en robust og velkonsolideret virksomhed, har gjort, at virksomheden fortsat evner at tiltrække
kompetente medarbejdere og stadig kan tiltrække store seriøse samarbejdspartnere.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på 154 t.kr., og virksomhedens balance udviser en egenkapital på 2.107 t.kr. pr. 31.12.2016.

Det er lykkedes med en række tiltag at skabe en positiv udvikling og et positivt resultat i buy aid Danmark,
og ledelsen forventer at den positive udvikling vil fortsætte de kommende år.
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Ledelsesberetning
Selskabet har indgået solidarisk selvskyldnerkaution for moderselskabet buy aid Group A/S’ og dets dattervirksomheders samlede bankengagementer. Egenkapitalen i buy aid Group A/S er pr. 31.12.2016 negativ
med 5.219 t.kr., og selskabets fortsatte drift afhænger således af, at buy aid Group A/S’ forudsætninger for
fortsat drift opretholdes. Selskabets fortsatte drift er derfor afhængig af, at koncernens finansiering via sin
bankforbindelse opretholdes, og at koncernens indtjening fremadrettet fortsat forbedres, som det har været
tilfældet i 2016. Ledelsen har på baggrund af drøftelser med koncernens bankforbindelser lagt til grund, at
bankfinansieringen opretholdes for det kommende regnskabsår, samt at der i henhold til de foreliggende
budgetter vil blive realiseret et overskud i koncernen i 2017. Ledelsen har derfor aflagt koncernregnskabet
og årsregnskabet under forudsætning af koncernens og selskabets fortsatte drift.
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Selskabet har indregnet tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder på i alt 6.750 t.kr. i årsregnskabet.
Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten vurderet, at der ikke er behov for nedskrivning af tilgodehavenderne, men henset til den ovenfor beskrevne usikkerhed vedrørende den fortsatte drift i koncernen henledes opmærksomheden på usikkerheden ved grundlaget herfor.
Særlige risici
Virksomhedens corporate fundraising er bygget på samarbejde med 2 NGO’ere. Det skal nævnes, at virksomheden ejer hele kundedatabasen med over 25.000 kunder, der har bidraget til kampagnen. Erfaringer
viser, at det er problemfrit at flytte kundeporteføljen til en ny NGO-samarbejdspartner.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

buy aid A/S

7

Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

2016

2015

kr.

kr.

Nettoomsætning

10.807.478

13.343.479

Vareforbrug

(4.362.168)

(5.546.569)

Andre eksterne omkostninger

(1.995.176)

(2.135.742)

Bruttoresultat

4.450.134

5.661.168

(4.194.152)

(5.842.593)

Note

Personaleomkostninger

3

Driftsresultat

255.982

(181.425)

Andre finansielle indtægter

4

169.456

166.999

Andre finansielle omkostninger

5

(271.785)

(283.233)

153.653

(297.659)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

0

0

153.653

(297.659)

153.653

(297.659)

153.653

(297.659)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

2016

2015

kr.

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

0

Indretning af lejede lokaler

0

0

0

0

29.115

29.115

29.115

29.115

29.115

29.115

Fremstillede varer og handelsvarer

471.634

505.526

Varebeholdninger

471.634

505.526

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.359.320

1.155.665

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

6.749.946

6.909.282

Tilgodehavender

8.109.266

8.064.947

4.783

10.878

Omsætningsaktiver

8.585.683

8.581.351

Aktiver

8.614.798

8.610.466

Note

Materielle anlægsaktiver

6

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Likvide beholdninger

7
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

Note

kr.

kr.

8

500.000

500.000

Overført overskud eller underskud

1.606.929

1.453.276

Egenkapital

2.106.929

1.953.276

Bankgæld

3.091.449

3.513.133

Leverandører af varer og tjenesteydelser

611.923

577.676

Gæld til tilknyttede virksomheder

353.088

0

Anden gæld

2.451.409

2.566.381

Kortfristede gældsforpligtelser

6.507.869

6.657.190

Gældsforpligtelser

6.507.869

6.657.190

Passiver

8.614.798

8.610.466

Virksomhedskapital

Going concern

1

Usikkerhed ved indregning og måling

2

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

9

Eventualforpligtelser

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11
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Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Overført

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksomheds-

overskud eller

kapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

500.000

1.453.276

1.953.276

0

153.653

153.653

500.000

1.606.929

2.106.929
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Noter
Noter

1. Going concern
Selskabet har indgået solidarisk selvskyldnerkaution for moderselskabet buy aid Group A/S’ og dets dattervirksomheders samlede bankengagementer. Egenkapitalen i buy aid Group A/S er pr. 31.12.2016 negativ
med 5.219 t.kr., og selskabets og koncernens fortsatte drift afhænger således af, at finansiering via koncernens bankforbindelser opretholdes og af, at koncernens indtjening fremadrettet forbedres. Ledelsen har på
baggrund af drøftelser med koncernens bankforbindelser lagt til grund, at bankfinansieringen opretholdes for
det kommende regnskabsår, samt at der i henhold til de foreliggende budgetter vil blive realiseret et overskud
i koncernen i 2017. Ledelsen har derfor aflagt koncernregnskabet og årsregnskabet under forudsætning af
koncernens og selskabets fortsatte drift.
2. Usikkerhed ved indregning og måling
Selskabet har indregnet tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder på i alt 6.750 t.kr. i årsregnskabet.
Ledelsen har ved aflæggelsen af årsrapporten vurderet, at der ikke er behov for nedskrivning af tilgodehavenderne, men henset til de i note 1 anførte forhold vedrørende fortsat drift henledes opmærksomheden på
usikkerheden ved grundlaget for målingen af tilgodehavenderne

2016

2015

kr.

kr.

3.910.939

5.523.923

166.669

137.909

Andre omkostninger til social sikring

70.078

83.218

Andre personaleomkostninger

46.466

97.543

4.194.152

5.842.593
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2016

2015

kr.

kr.

50.262

72.351

119.194

94.648

169.456

166.999

2016

2015

kr.

kr.

271.785

283.233

271.785

283.233

3. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

4. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Renteindtægter i øvrigt

5. Andre finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger
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Noter
Andre
anlæg,
drifts-

Indretning

materiel og

af lejede

inventar

lokaler

kr.

kr.

Kostpris primo

790.510

847.329

Kostpris ultimo

790.510

847.329

Af- og nedskrivninger primo

(790.510)

(847.329)

(790.510)

(847.329)

6. Materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

0

Andre
tilgodehavender
kr.
7. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

29.115

Kostpris ultimo

29.115

Regnskabsmæssig værdi ultimo

29.115

8. Virksomhedskapital
Virksomhedskapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.
Der har ikke været bevægelser på virksomhedskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

2016

2015

kr.

kr.

676.756

1.628.660

9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb
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Noter
2016

2015

kr.

kr.

354.461

354.461

354.461

354.461

10. Eventualforpligtelser
Kautions- og garantiforpligtelser
Eventualforpligtelser i alt

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med buy aid Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser
til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede
selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet sikkerhed i form af virksomhedspant på 3.000 t.kr. for alt mellemværende med selskabets bankforbindelse. Virksomhedspant omfatter driftsmateriel, driftsinventar, tilgodehavender fra salg, varebeholdninger, goodwill og andre immaterielle aktiver.
Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør 1.831 t.kr.

Sikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomheder
Selskabet har over for moderselskabets bankforbindelse stillet ubegrænset selvskyldnerkaution. Bankgælden
udgør i moderselskabet 0 kr.
Selskabet hæfter solidarisk med fællesregistrede tilknyttede virksomheder for den samlede momsforpligtelse.
Momsforpligtelsen udgør i de tilknyttede virksomheder 0 kr. pr. 31.12.2016.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3 år
3-5 år

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden
maksimalt aftaleperioden.
Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

