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Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjælp

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  for  Projekt

Ulandshjælp  til  Selvhjælp.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.18  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstines  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Lemvig,  den  16.  marts  2019

Bestyrelsen

Formand  Næstformand

Edel  Skovborg
'7tYd . Å, 7åA.1yv7,
Poul  Klitgård  Jensen

Birthe  rby
Kasserer
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  i Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for  Projekt  Ulandshjælp  til Selvhjælp  for regnskabsåret

01.01.18  - 31.12.18,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regn-

skabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af foreningens  aktiver,

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.18  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  i overensstemmelse  med  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  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  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  binede  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  ener  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,  indstine  drifi.en  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjaelp

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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 revi-

sionspåtegning  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  afdaekke

væsentlig  fejlinformation,  når sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  ener fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes,  at de enkeltvis  eller  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  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 vaesentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl, udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  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  forår-

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

besvigelser  kan  omfatte  sarnmensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vild]edning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

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

forme  revisionshand1inger,  der er passende  eft.er 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 tilknyt.tede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprin-

cippet  om fortsat  drift.  er passende,  samt  om der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  foreningens  evne  til  at fortsætte  drifi.en.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er

en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysnin-

ger  herom  i årsregnskabet  ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modifi-

cere  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.
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Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjaelp

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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

under  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en  sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmaessige  observationer,  her-

under  eventuene  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  ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse  overve5e, om ledelsesberetningen  er væsentligt.  inkonsistent  med  års-

regnskabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener  på  anden  måde  synes  at  indeholde

væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

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

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i 1ede1sesberetningen.

Lemvig,  den  16.  marts  2019

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

fu9*%4/1
Richard  Hyldgaard  Hansen

Statsaut.  revisor
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjaelp

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  formål  er  at formidle  sponsorhjælp  til selvhjælp  i ulande,  hvor  vi støtter

modtagernes  egne  bestræbelser  på at forbedre  deres  tilværelse  og blive  selvhjulpne.  Vi

ønsker  specielt  at give  støtte  til  skolegang  og uddannelse  for de dårligst  stinede  - især

gadebørn  og  fattige  unge  piger.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et resultat  på  DKK  121.354  mod  DKK

254.608  for  tiden  01.01.17  - 31.12.17.  Balancen  viser  en egenkapital  på  DKK  1.485.188.

€ EIEnHOLm
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Proiekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjælp

Note

I Nettoomsætning

2 Støttede  projekter

Bruttofortjeneste

3 Salgsomkostninger

4 Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Finansiene  indtaegt.er

Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

DKK

567.541

-371.612

195.929

871.030

-550.716

320.314

- 31.788

- 46.817

- 34.213

- 41.893

-78.605 -76.106

117.324

12.350

-8.320

244.208

11.700

-1.300

4.030 10.400

121.354 254.608

121.354 254.608

121.354 254.608



Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjaelp

AKTIVER

Note

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

5 Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3«::1«:nH0Lm

Balance

31.12.18

DKI(

31.12.17

DKK

o 200

o 200

652.730 6(31.050

652.730 661.050

839.918 797.531

1.492.648 1.458.781

1.492.648 1.458.781
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Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjaelp

PASSIVER

Note

Egenkapital  primo

Overført  resultat

Egenkapitali  alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

t3E1«:nH0Lm
SKABER  BALANCE

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

1.363.834

121.354

1.109.226

254.608

1.485.188 1.363.834

6.000

1.460

6.000

88.947

7.460 94.947

7.460 g4.g47

1.492.648 1.458.781



Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

1.  Nettoomsætning

Medlemskontingent

Gaver  og  bidrag

Afrika  genbrug,  Haderslev

Kulturstyrelsens  Udlodningsfond

Dansk  Missionsråds  Udviklingsafdeling  (DMCDD)

Bazar

VM  Tarm,  Likamba

I alt

2.  Støttede  projekter

Skoleprojekt  HSH

Teddys  Skole

Likamba  Project

Faraja  Young  Women

Filmprojekt

Småskole  Elirehema

Konsulent  bistand

r alt

3.  Salgsomkostninger

Rejser

Kørselsgodtgørelse

Mødeudgifter

I alt

[3EIEnHOLm

Noter

2018

DKK

2017

9.100

373.304

99.200

59.231

18.108

8.598

o

567.541

9.075

399.636

341.313

56.262

o

4.744

60.000

871.030

212.403

36.59'1

38.884

25.032

58.037

665

o

371.612

300.978

44.004

199.884

o

o

o

5.850

550.716

27.241

2.993

1.554

31.788

28.197

5.060

956

34.213
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

4.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

It-omkostninger

Mindre  nyanskaffelser

Telefon  og  internet

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar

Kontingenter

Nyhedsbreve

Kursusudgifter

I alt

5.  Likvide  beholdninger

Nordea  3505  636  464

Danske  Bank  9570  3866149

I alt

€ EIEnHOLm

Noter

2018

DKK

2017

DKK

2.946

8.273

o

844

11.179

7.625

10.200

4.850

900

46.817

3.588

1. 743

2. 249

805

11.588

6.000

9.300

5.750

900

41.893

119.894

720.024

839.918

6.836

790.695

797.531
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjselp

Noter

6.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning  indregnes  i resultatopgørelsen,  i takt  med  modtagelse  af tilskud  og gave

ener  levering  af  ydelser.

Støttede  projekter

Støttede  projekter  omfatter  omkostninger  til  støtte  af  de  af  foreningen  sponsorerede  projekter.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  foreningens  admirustration  m.v.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renter  og  kursreguleringer  i resultatopgørelsen  med

de  beløb,  der  vedrører  regnskabsåret.

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er ikke  et  selvstændigt  skattesubjekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i årsregnska-

bet.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

t3EIEnH0Lm
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Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjaelp

Noter

6.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  værdipapirer  måles  til  dagsvaerdi  svarende  til  lairsværdien  på  balancedagen.

Likvide  beholdninger

Lil-cvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.

€ EIEnHOLm
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