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BESTYRELSENS PÅTEGNING

Erklæring vedrørende årsrapporten:

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Kvindernes U-Landsudvalg.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvis-
ende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Erklæring vedrørende årets indsamlinger:

Indsamlingen i året er foregået i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen
§ 8. stk. 3.

København, den 18. juni 2020

På bestyrelsens vegne:

Janice Goodson Førde                      Mette Annelie RasmussenKaren Hallberg
Forkvinde                                 BestyrelsesmedlemOrganisationskasserer
Medlem af Forretningsudvalget Medlem af Forretningsudvalget

Astrid Wiborg Jensen Gitte Pedersen
Næstforkvinde Bestyrelsesmedlem
Medlem af Forretningsudvalget Medlem af Forretningsudvalget
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING:

Til organisationens medlemmer:

Konklusion
Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Kvindernes U-Landsudvalg for året
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Regnskabet er aflagt under hensyntagen til organisationens aktiviteter. Herunder blandt andet
at midlerne fra Udlodningsmidlerne (Kulturministeriet) er anvendt i overensstemmelse med Lotto-
lovens bestemmelser, ligesom midlerne fra Dansk Folkeoplysnings Samråd er anvendt i overensstem-
melse med Dansk Oplysning Samråds retningslinjer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 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 nær-
mere 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.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser 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 et årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrel-
sen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realis-
tisk 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 ga-
ranti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformati-
on, når sådan findes. Fejlinfomationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, når det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske slutninger, 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 oprethol-
der 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 be-
  svigelser er højere end ved væsentlige fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
  omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættel-
  se af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
  visionshandlinger, 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 regnskabpraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt 
  om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rime-
  lige.

- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincipper 
  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 forening-
  ens 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 
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  sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
  baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
  tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte
  driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
  noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktion og begivenheder
  på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mang-
ler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke fortaget yder-
ligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 18. juni 2020

JOOST & PARTNER, REVISIONSANPARTSSELSKAB, Cvr. nr. 63778710
Egegårdsvej 39 C 1., 2610 Rødovre

Jørgen Joost
Registreret revisor, mne 673
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Organisationsoplysninger

Organisationen Kvindernes U-Landsudvalg
Thoravej 13, 2. tv.
2400 København NV

Telefon    : 33 15 78 70
Mail       : kulu@kulu.dk
Hjemmeside : www.kulu.dk
Hjemmeside : www.givenpigeret.dk

CVR.nr.    : 83 76 75 10
Hjemsted   : København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

 

Bestyrelse Janice Goodson Førde, forkvinde (Kvindehusforeningen)
Astrid Wiborg Jensen, næstforkvinde (Ulandsforeningen Svalerne)
Karen Hallberg, organisationskasserer, (Dansk Kvindesamfund)
Gitte Pedersen, (Enhedslistens Kvindepolitiske udvalg)
Dina Sloth Illeris, (Jordemoderforeningen)
Hanne Bech Andersen (Individuelt medlem)
Katrine Skov, (Socialdemokratiets udvalg for køn og ligestilling)
Sofie Hjorth Schausen, (Individuelt medlem) 

Suppleant Ingen

Revision JOOST & PARTNER , REVISIONSANPARTSSELSKAB
Jørgen Joost
Registreret revisor
Egegårdsvej 39 C 1.
2610 Rødovre  
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ÅRSBERETNING 2019

Kvindernes U-Landsudvalg (KULU) er en tværpolitisk ulands- og paraplyorganisation for 18 kvindeorga-
nisationer, ligestillingsudvalg og andre organisationer. Organisationen har desuden godt 300 indi-
viduelle medlemmer og støttemedlemmer.

KULU er en almennyttig organisation, der arbejder for at fremme kvinders menneskerettigheder glo-
balt og at styrke kvinders position i udviklingslandene. KULUs arbejde omfatter oplysnings- og for-
talervirksomhed, internationalt netværkssamarbejde og direkte projektstøtte.

KULUs arbejde baseres på en høj grad af frivilligt arbejde.

KULU er godkendt til at modtage gaver med skattefradragsvirkning i henhold til Ligningslovens § 8 A.

Årets indsamlinger:
------------------

Indsamlingerne i 2019 er foregået via organisationens webshop, hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve,
sociale medier, støtteopfordringsbreve samt annoncering. Kvindeerhvervsklubber har samlet penge ind
til Giv en pige ret-kanpagnen og bidraget til det gode resultat.

Årets resultat:
--------------

Resultatopgørelsen for 2019 udviser et negativt resultat på kr. 95.098 og en egenkapital på 
kr. 285.668.
 
Det forholdsvis store negative resultat skyldes i væsentlig grad, at KULU i året har investeret
ekstraordinært i en nødvendig opgradering på IT-området muliggjort af en arv modtaget i 2018.

Der har fortsat været stort focus på at minimere organisationens omkostningerne, og en betydelig
del af organisationens arbejde er udført som frivilligt arbejde.

Bestyrelsens mål er, at KULU også i fremtiden er en selvstændig organisation, som vil
 
-  indgå i danske og udenlandske partnerskaber
-  udvikle nye initiativer 
-  videreudvikle igangværende projekter og
-  focusere på flere medlemmer, bidragydere og fondsmidler
 
Betingelsen herfor er, at det frivillige arbejde stadig har høj prioritet.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

I årsrapporten aflægges der regnskab for alle bevillinger og tilskud, der har været administreret
af Kvindernes U-Landsudvalg i året samt for organisationens eget resultat og egen formue.

Rapporten er aflagt under hensyntagen til organisationens aktiviteter herunder blandt andet Kul-
turministeriets krav til regnskabsaflæggelsen for organisationer, der modtager bevillinger fra 
Kulturministeriets udlodningsmidler samt reglerne for Dansk Folkeoplysnings Samråds puljer.

Regnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser.
 
Årsrapporten for Kvindernes U-Landsudvalg er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder og organisationens vedtægter. Som følge af organisationens
karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med 
organisationens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
 

Omkostninger

Omkostninger omfatter organisationens udgifter til foreningens drift, herunder skatter og afgifter, 

Ikke betalte omkosninger for regnskabsperioden er optaget som skyldige udgifter. Forudbetalte 
som vedrører efterfølgende periode er aktiveret som periodeafgrænsningsposter.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med eventuel nedskrivning til
imødegåelse af tab.
 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter omkostninger som vedrører efterføl-
gende regnskabsår.

Likvide midler

Bankindestående optages til nominel værdi.

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligelser optages til nominelværdi.

Projekter, mellemregninger

Mellemregninger i forbindelse med projekter optages til modtagne donationer vedrørende projekter-
ne med fradrag af afholdte omkostninger vedrørende samme.

I det omfang de afholdte omkostninger overstiger de aktuelt modtagne beløb optages dette som et 
aktiv. Dog kun i det omfang, det kan dækkes af tilsvarende bevilgede midler.
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Note 2018
---- -----

1 Aktiviteter og projektforberedelse, modtaget støtte........... 579.031 390.578
1 Gennemførte aktiviteter....................................... -578.875 -391.908
 ----------- -----------
1 Aktiviteter og projektforberedelse............................ 156 -1.330

----------- -----------

Tilskud fra Kulturministeriets udlodningsfond, ubundne midler. 67.188 57.011
Tilskud fra Kulturministeriets udlodningsfond, trykning ...... 0 4.055

----------- -----------
Tilskud eksterne i alt ....................................... 67.188 61.066

2 Afholdte sekretariatsudgifter, netto, inkl. IT-udstyr......... -260.091 -177.806
Trykning...................................................... 0 -4.055

 ----------- -----------
Sekretariat, netto ........................................... -192.903 -120.795

 ----------- -----------
 

3 Indtægter: Fondsbidrag og organisationsindtægter.............. 115.890 138.931
3 Organisationsudgifter ........................................ -16.354 -12.863

Egne renter, netto ........................................... -1.887 -348
Arv, modtaget. ............................................... 0 500.000

 ----------- -----------
Øvrige indtægter i alt ....................................... 97.649 625.720

----------- -----------

RESULTAT ..................................................... -95.098 503.595
=========== ===========

2018
-----

Årets resultat:

Udgifter dækket af egne midler ............................... -192.747 -122.125
Overskud, organisationsaktiviteter................ ........... 97.649 625.720

----------- -----------
ÅRETS RESULTAT ............................................... -95.098 503.595

=========== ===========

Årets samlede indtægter har andraget:

1 Aktiviteter og projektforberedelse, fondsmidler og lignende... 579.031
Tilskud fra Kulturministeriets udlodningsfond................. 67.188

3 Indtægter: Fondsbidrag og organisationsindtægter.............. 115.890
3 Indsamling og salg af gavebeviser, Giv en pige ret............ 77.195

Arv, modtaget. ............................................... 0
-----------

ÅRETS SAMLEDE INDTÆGTER....................................... 839.304
===========

RESULTATOPGØRELSE for året 2019
-------------------------------

RESULTATDISPONERING for 2019
----------------------------
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2018 AKTIVER
----- -------

Likvide beholdninger:
994 Kasse ............................................................ 164

892.296 Indestående pengeinstitutter ..................................... 427.945
----------- -----------

893.290 Likvide beholdninger i alt ....................................... 428.109
----------- -----------

Tilgodehavender:
37.362 Tilgodehavender .................................................. 26.197
51.000 4 Mellemregning, projekter.......................................... 201.213

----------- -----------
88.362 Tilgodehavender i alt ............................................ 227.410

----------- -----------

981.652 AKTIVER I ALT .................................................... 655.519
=========== ===========

BALANCE pr. 31. december 2019
-----------------------------
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2018 Note GÆLD
----- ---- ----

EGENKAPITAL:
-122.829 Saldo pr. 1. januar .............................................. 380.766
-122.125 Udgifter, der dækkes af egne midler .............................. -192.747
625.720 Overskud, organisationsaktiviteter................................ 97.649

--------- -----------
380.766 EGENKAPITAL I ALT ................................................ 285.668

--------- -----------

Skyldige omkostninger:
28.415 A-skat, ATP, AM m.v. ............................................. 6.141
40.358 Kreditorer ....................................................... 44.486
1.725 Anden gæld m. v......... ......................................... 0

----------- -----------
70.498 Skyldige omkostninger i alt ...................................... 50.627

----------- -----------
Mellemregninger m.m.:

509.352 5 Projekter, mellemregninger ....................................... 297.193
----------- -----------

509.352 Mellemregning i alt .............................................. 297.193
----------- -----------

Mellemregning indsamlinger:
21.036 6 Mellemregning, "Giv en pige ret", indsamling og salg, gavebeviser. 22.031
48.901 Gavebidrag ydet til KULU......................................... 47.734
-48.901 Anvendt til KULU's drift ......................................... -47.734

--------- -----------
21.036 Mellemregning, indsamling og gavebidrag…......................... 22.031

--------- -----------

600.886 GÆLD I ALT ....................................................... 369.851
--------- -----------

981.652 PASSIVER I ALT ................................................... 655.519
========= ===========

BALANCE pr. 31. december 2019
-----------------------------
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NOTER

Note 1. Aktiviteter Indtægter Udgifter
------------------- -------- ---------

 UDVIKLINGSPROJEKTER
 

Giv en pige ret-projektet i Mali.............................................121.000 121.000
FPDH-projekt DR Congo......................................... 24.797 24.797
Sustaina Projekter Uganda og Zambia (Ingen aktivitet).........................0 0

----------- -----------

Udviklingsprojekter............................................0 145.797 145.797
----------- -----------

OPLYSNINGSPROJEKTER OG FORTALERVIRKSOMHED

Oplysningskampagnen Giv en pige ret - I Danmark................................29.505 29.505
Migrantkvindestemmer, DFS..................................... 4.000 4.000
Migrantkvindestemmer, seminar, WIDE+.........................................54.538 54.226
Migrantkvindestemmer, rapport, WIDE+.........................................7.345 7.501
Finansiering ligestilling og kvinderettigheder,   
Christian Aid............................................ 300.887 300.887
Debatmøder og arbejde for 2030-mål og ligestilling...........................................2.709 2.709
CSW 2019, Kvindekommisionsmøde, New York...................................15.000 15.000
Medlemskampagne m. v. .............................................0 8.488 8.488
Tilskud IT, DFS......................................... 10.762 10.762

----------- -----------
Oplysningsprojekter og fortalervirksomhed......................................433.234 433.078

----------- -----------

PROJEKTER I ALT 579.031 578.875
----------- -----------

Støtte til oplysningsaktiviteter, fortalervirksomhed og
udviklingsprojekter

Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) støttepulje
Udviklingsstøtte til Folkeoplysning (DFS)
Hermod Lannungs Fond
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond
Socialpædagogernes Landsforbund
BUPLs Solidaritets- og kulturpulje
Ellen Hørups Fond
Arrebo Cafe
WIDE+ (Belgien)(Open Society Foundations)
Christian Aid (UK)(DEAR EU-bevilling)

I alt er der modtaget ny støtte på kr. 189.926 i 2019 fra fonde, firmaer, DFS 
samt Christian Aid og WIDE+.

Dertil kommer indsamlede bidrag på kr. 77.195 til "Giv en pige Ret"Kampagnen. Dels 

indsamlet af Soroptimist-klubber i Odder, Mariager Fjord og af Zonta Silkeborg, dels

i samarbejde med "Giv en pige Ret" ambassadører og kampagnepartnere og dels natur-

ligvis købere af gavebeviser i øvrigt.

Note 2. Sekretariatsudgifter
----------------------------

2018
-----

Lønninger m.m.:
162.714 Løn, sekretariat og projektansatte........................................ 174.857
-24.372 Lønrefusion......................................................... -8.287
31.466 Honorarer, væsentligst oplysnings-/fortalerprojekter...................... 108.312
36.453 Bogholderimæssig og regnskabsmæssig assistance ................... 37.382
1.992 Personaleudgifter i øvrigt ....................................... 3.795

--------- ---------
208.253 Lønninger, honorarer, bogførings- og regnskabsassistance 316.059

--------- ---------
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NOTER

2018
-----

Lokaleomkostninger:
94.920 Husleje og varme ................................................. 102.270

--------- ---------
94.920 Lokaleomkostninger i alt ......................................... 102.270

--------- ---------

Kontorhold m.m.:
6.250 Revision ......................................................... 6.250
20.374 Telefon, internet, hjemmeside hosting og webshop.................. 24.914
10.189 Porto & gebyrer .................................................. 18.212
3.153 Kontorartikler ................................................... 4.596
10.065 Forsikringer...................................................... 11.877

561 Vedligeholdelse................................................... 813
0 IT-udstyr......................................................... 43.313

1.606 Diverse .......................................................... 2.181
--------- ---------

52.198 Kontorhold m.m. i alt ............................................ 112.156
--------- ---------

355.371 OMKOSTNINGER I ALT................................................ 530.485
--------- ---------

-177.565 OMKOSTNINGER FORDELT PÅ AKTIVITETER............................... -270.394
--------- ---------

177.806 SEKRETARIATET I ALT, NETTO ....................................... 260.091
========= =========

Note 3. Organisationsindtægter og -udgifter
-------------------------------------------

Udgifter Indtægter
--------- --------

43.349 Støttemedlemskaber og individuelle kontingenter ...................... 0 43.820
2.326 Salg egne produkter .................................................. 0 1.200

0 Køb af produkter til salg..................................... 0 0
14.550 Organisationskontingenter ............................................ 0 15.400
1.000 Erhvervsklub.................................................. 0 3.000
48.901 Gavebidrag ......................................................... 0 47.734
25.500 Særlige donationer............................................ 0 3.736

0 Aktieprojektet.................................................... 0 1.000
0 "Giv en pige ret", administrationsbidrag, se note 7............. 0 0

3.305 Andre indtægter............................................... 0 0
--------- --------- ---------
138.931 INDTÆGTER I ALT ............................................... 0 115.890

========= ========= =========

1.833 Bestyrelse og repræsentantskabsmøde .......................................................1.904
-537 Indtægter, fortæring........................................................ -313
1.169 Nytårskur,.................................................................... 1.446
3.254 Udgifter fundraising (Indsamlingsnævnet m. v.) ...............................................6.129
6.318 Medlemskab, andre organisationer (CISU, DFS, Globalt Focus mv) ..............................6.383

Repræsentation........................................................ 395
826 Andre udgifter............................................................... 410

--------- ---------
12.863 UDGIFTER I ALT .............................................................. 16.354

========= =========
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NOTER

2018
-----

Note 4. Projekter, mellemregninger, tilgodehavender
---------------------------------------------------

Dansk Folkeoplysnings Samråd, Støttepuljen til folkeoplysning:
Saldo primo..................................................................... 20.000
Overført fra Dansk Folkeoplysnings Samråd ...................................... -20.000
Anvendt indeværende år ......................................................... 40.000

-----------
Tilgode, Dansk Folkeoplysnings Samråd, aktiviteter........................... 40.000

-----------

Dansk Folkeoplysnings Samråd, Migrantkvindestemmer:
Saldo primo.................................................................. 31.000
Overført fra Dansk Folkeoplysnings Samråd .................................. 0
Anvendt indeværende år ...................................................... 0

-----------
Mellemregning, Dansk Folkeoplysnings Samråd, aktiviteter.................... 31.000

-----------

Christian Aid Financing Gender Equality:
Saldo primo................................................................... -140.674
Overført fra Christian Aid.................................................... 0
Anvendt indeværende år ....................................................... 270.887

-----------
Mellemregning Christian Aid Financing Gender Equality............................. 130.213

-----------

51.000 Projekter, mellemregninger, tilgodehavende..................................... 201.213
=========== ===========

Note 5. Projekter, mellemregninger, gæld
----------------------------------------

2018
-----

 Afsat Foreningen Roskilde Fonden
Saldo primo................................................................... 46.129
Overført til "Giv En Pige Ret"i året............................................. 0
Anvendt i øvrigt indeværende år ................................................... 0

-----------
Hensat til senere brug....................................................... 46.129

-----------

Wide+ Women's Voices:
Saldo primo................................................................... 31.384
Overført fra Wide............................................................... 0
Anvendt indeværende år ..................................................... -31.384

-----------
Mellemregning Wide+ Womens voices............................................ 0

-----------

Afsat CSW 2018-2019
Saldo primo................................................................... 16.648
Overført fra Hermod Lannungs Fond.................................................... 0
Anvendt indeværende år ....................................................... -15.000

-----------
Hensat CSW 2018-2019.......................................................... 1.648

-----------
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Initiativ til støtte til ofre for seksuel vold i DR Congo:
Saldo primo....................................................... 74.834
Modtaget i året................................................... 0
Anvendt indeværende år ........................................... -24.147

-----------
Mellemregning, med projektet...................................... 50.687

-----------

Mellemregning Sustainas projektarbejde i Zambia og Uganda:
Saldo primo....................................................... 199.683
Modtaget i året................................................... 0
Anvendt indeværende år ........................................... -954

-----------
Mellemregning, med projektet...................................... 198.729

-----------

509.352 Projekter, mellemregninger, gæld.................................. 297.193
=========== ===========

Note 6. Mellemregning, "Giv en pige ret":
----------------------------------------

16.836 Saldo pr. 1. januar ........................................................ 21.036
59.700 Salg af gavebeviser og indsamling, indeværende år ............................ 77.195
67.000 Overført fra Foreningen Roskilde Fonden....................................................0
15.000 Modtaget fra fonde.......................................................... 44.800

-125.000 Overført til Mali, indeværende år............................................ -110.000
-12.500 Administrationsbidrag i indsamlingsperioden.................................. -11.000

----------- -----------
21.036 Mellemregning, "Giv en pige ret", salg gavebeviser............................ 22.031

=========== ===========


