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Foreningsoplysninger 

Forening 

Foreningen DINNødhjælp 

Hjemmeside: www.dinnoedhjaelp.dk 

Vintervej 111, st.  

8210 Aarhus V 

CVR-nr.: 34 75 28 26 

Hjemsted: Aarhus Kommune 

Stiftet: 12. december 2012 

Regnskabsår: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Bestyrelse 

Eskild Christiansen, formand 

Anja Ringgren Lovén 

David Emmanuel Umem 

Pia Ringgren Lovén 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Bestyrelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2018 for foreningen DINNødhjælp. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.  

Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhandler. 

Risskov, den 24. maj 2019 

Bestyrelse 

Eskild Christiansen                                          Anja Ringgren Lovén 
formand 

David Emmanuel Umem  Pia Ringgren Lovén   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i DiNNødhjælp 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-

arbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse 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 årsregnska-

bet”. Vi er uafhængige af foreningens i overensstemmelse med internationale etiske regler for 

revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 

har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfat-

telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-

on. 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet  

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Besty-

relsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for 

at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 be-

styrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet reali-

stisk 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 revisionspåteg-

ning 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 fejlinfor-



DINNødhjælp 4

mation, når sådan findes. Fejlinformation 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 revisi-

on og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret-

holder 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 re-

aktion 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 for-

årsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 

besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-

ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udfor-

me 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 bestyrelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har ud-

arbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisi-

onsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan ska-

be 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 op-

lysninger 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 for-

hold kan dog medføre, at foreningens ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 

og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overens-

stemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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. 

Udtalelse om bestyrelsesberetningen  

Udtalelse om bestyrelsesberetningen 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.  

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberet-

ningen. 

Aarhus, den 24. maj 2019 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr.: 33 96 35 56  

Jakob Boutrup Ditlevsen  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr: 27725 
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Bestyrelsesberetning 

Aktivitet 

Foreningens formål er:  

 at skabe en tryg opvækst for alle børn, udrydde al overtro og skabe udvikling, 

 give fattige børn et bedre og mere værdigt liv,  

 udbrede kendskab om børns forhold  

 yde humanitær nødhjælp til fremtidige projekter, der omhandler børn og børns vilkår, di-

rekte eller indirekte, fx ved støtte af lokale foreninger som opfylder foreningens formål, 

samt 

 andre aktiviteter som direkte eller indirekte fremmer ovenstående formål. 

Foreningen har i det forløbne år støttet ACAEDF, der driver børnehjemmet HOPE i Nigeria med 

DKK 2,7 mio.   

Økonomisk udvikling 

Foreningen har i årets realiseret et overskud på 982 t.kr. mod 3.741 t.kr. sidste år. 

På grund af ibrugtagelse af et nyt kontingentsysteme er opgørelsesmetoden på kontin-

genter ændret i år, derfor er kontingentindtægterne større end sidste år. Indtægter på 

foredrag er mindre end sidste år. Donation og øvrige indtægter er også lidt mindre end 

sidste år. 

Bestyrelsen vurderer årets resultat som meget tilfredsstillende. Årets økonomiske støtte 

til ACAEDF (drift) er af cirka samme størrelse som sidste år. Der er også i indeværende 

år kommet mange flere børn til børnehjemmet, og "Land of Hope" er stadig i en rivende 

udvikling med mange forskellige fremtidssikret projekter.  

Overskuddet hensættes til sikring af den fremtidige drift af foreningen, herunder til sik-

ring af, at foreningen har den nødvendige likviditet til at kunne støtte driften af de dag-

lige udgifter til børnehjemmet i Nigeria. 

Øvrige forhold 

Foreningen har siden stiftelsen gennemgået en usædvanlig stor vækst, og for at følge 

med i den hurtige udvikling har det været nødvendig, at ansætte en ekstra mand på 

fuldtid til at stå for alt fundraising. 

Lige nu er vi 72 børn på Land of Hope og i alt 57 ansatte. Vi vil i fremtiden bruge mere 

tid på oplysningsarbejde og hjemmebesøg for at uddanne og oplyse den lokale befolk-

ning. Den 1. maj 2019 var vi f.eks. afsted med 16 børn på hjemmebesøg!!  
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Det var en meget følelsesladet, spændende og lærerig dag både for børnene, deres fa-

milier og lokalbefolkningen. Det er i nærområderne at vi kan gøre den største forskel og 

selvfølgelig også bruge Parliament Hall til at holde oplysende kampagner og konferen-

cer.  

Alt i alt har vores arbejde udviklet sig fra at redde børn beskyldt for at være hekse, til 

at være en organisation, der også tager ansvar for at oplyse, uddanne og støtte den 

lokale befolkning.  

Hvis vi skal bekæmpe overtro, starter arbejdet ude i de lokale samfund.  

DinNødhjælp 

Vi har også lejet jord hvor vi har plantet cassava og andre afgrøder. Det er en del af 

vores selvforsynende projekter, hvor vi arbejder henimod en mere stabil fremtid.  

Vi planlægger at søge penge til et nyt projekt. Vi vil gerne købe en cassava maskine til 

at male kornet til både brug og salg. Cassava korn er det der kaldes “garri” og er natio-

nalret her. Der findes ikke mange maskiner af den slags i Akwa Ibom staten, så vi kan 

med sådan en maskine være produktive for hele lokalsamfundet.  

Vi skal også til at bygge en fiskedam (fish pond) så vi både kan give børnene fisk og 

sælge fiskene.  

Vi bestilt 4.000 lungebetændelse vacciner, da vi gerne vil være et forbillede for alle 

ngo’er i verden og gå forrest i udryddelse af lungebetændelse i Nigeria, da det er den 

andenstørste dræber i Nigeria af børn imellem 0-5 år. Lige nu afventer vi blot en god-

kendelse fra den nigerianske sundhedssektor og andre formelle godkendelser imellem 

regeringen og farmaceutvirksomheden.  

Vi planlægger at give vaccinerne fra Land of Hope’s eget hospital og fra hospitaler rundt 

om i hele staten. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsregnskabet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regn-

skabsklasse A. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

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

reguleringer 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 

foreningens, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå foreningen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

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

rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter 

Kontingentindtægter og donationer indtægtsføres på bevillingstidspunktet. Indtægter vedrøren-

de foredrag indtægtsføres i den periode foredraget vedrører.  

Udgifter 

Formålsbestemte omkostninger vedrører overførsel af beløb til foreningens programmer og pro-

jekter i Nigeria og udgiftsføres i den periode beløbene vedrører. 

Omkostninger der er afholdt for at opnå indtjening samt fællesomkostninger, indregnes i den 

periode de vedrører.  

Anskaffelser i Nigeria udgiftsføres i takt med anskaffelsen heraf.  

Likvider 

Likvider vedrører indestående i pengeinstitut måles til nominel værdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Erhvervede immaterielle rettigheder 

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivnin-

ger. Immaterielle rettigheder nedskrives til genindvindingsværdi hvis denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Afkrivningsgrundlaget er fastsat til kostpris. Der foretages linære afskrivninger baseret på leve-

tiden som fastsættes til 7 år.  

Anden gæld 

Anden gæld vedrører skyldige omkostninger, afsatte feriepengeforpligtelse samt andre skyldige 

omkostninger.  
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Resultatopgørelse for 2018 

2018 2017 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________ 

Kontingent 1.369.456 32.413 

Foredrag 318.034 545.064 

Donationer 6.116.170 7.351.738 

Tips-og lottomidler 1 157.725 161.884 

Øvrige indtægter 131.011 270.175 ___________ ___________ 

Indtægter  8.092.396 8.361.274___________ ___________ 

Drift og tilskud ACAEDF – daglige udgifter børnehjem i Nigeria  (2.673.404) (2.651.283) 

Tilskud ACAEDF etablering Parliament Hall bygning  (1.450.000) 0 

Rejse og opholdsomkostninger (454.367) (114.334) 

Personaleomkostninger mv.   (1.822.212) (1.180.168) 

Administrationsomkostninger (712.022) (674.575) ___________ ___________ 

Udgifter  (7.112.005) (4.620.360)___________ ___________ 

Årets resultat før finansielle poster 980.391 3.740.914 

Finansielle poster 1.322 (199) ___________ ___________ 

Årets resultat 981.713 3.740.715 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Forslag til resultatdisponering 

Overført til egenkapitalen  981.713 3.740.715 ___________ ___________ 

I alt 981.713 3.740.715 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2018 

2018 2017 
Note kr. kr. ____ ___________ ___________

Immaterielle anlægsaktiver 335.750 0___________ ___________ 

Anlægsaktiver i alt 335.750 0 ___________ ___________ 

Andre tilgodehavender 0 592 

Likvide beholdninger 11.318.802 9.178.921___________ ___________ 

Omsætningsaktiver i alt  11.318.802 9.179.513 ___________ ___________ 

Aktiver  11.654.552 9.179.513 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Egenkapital primo 8.950.463 5.209.748 

Overført resultat 981.713 3.740.715 ___________ ___________ 

Egenkapital  9.932.176 8.950.463 ___________ ___________ 

Kreditorer 45.800 83.298 

Anden gæld 1.676.576 145.752 ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.722.376 229.050___________ ___________ 

Gældsforpligtelser i alt  1.722.376 229.050 ___________ ___________ 

Passiver  11.654.552 9.179.513 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

1. Tips-og lotto midler 

Foreningen har modtaget tips- og lottomidler fra Kulturstyrelsen, som er anvendt i overens-

stemmelse med foreningens formål.  


