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Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjælp

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20  for Projekt

Ulandshjælp  til  Selvhjælp.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemrnelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene  stining  pr. 31.12.20  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.20  - 31.12.20

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  ornhandler.

Årsrapporten  indstines  til  generalforsam1ingens  godkendelse.

Lemvig,  den  24.  april  2021

Bestyrelsen
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Projekt  Ulandshjælp  til  Sølvhjaelp

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlernmerne  i Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Projekt.  Ulandshjælp  til Selvhjælp  for  regnskabsåret

01.01.20  - 3"1.12.20,  der  omfatt.er  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. 31.12.20  sarnt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.0120  - 31.1220  i overenssternrnelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overenssternrnelse  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 uafhaengige  af foreningen  i overenssternrnelse  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  billede  i

overenssternmelse  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,  indstille  driften  eller  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at  gøre  dette.

[3aEnHOuT1
VI 9KABER  BALANCE 5



Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

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  ener 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 overenssternmelse  med  internationale

standarder  om revision  og de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække

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

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

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

skabsbrugeme  træffer  på gnundlag  af  årsregnskabet.

Som led i en revision,  der udføres  i overenssternrnelse  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 væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

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

tion  på disse  risici  sarnt  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  væsenthg  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sarnrnensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

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

forme  revisionshand1inger,  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 ledelsen,  er passende,

sarnt  om de regnskabsmæssige  skøn  og tillmyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på gaindlag  af regnskabsprin-

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

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

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

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

ger herom  i årsregnskabet  eller, 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.

VI SKABER  BALANCE 6



Projekt  Ulandshjselp  til  !3e1vhjai1p

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 kornmunikerer  med  den øverste  ledelse  om blandt  andet  det planlagte  ornfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  sarnt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som vi identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  lede1sesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  ornfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og  vi  udtrykker  ingen

form  for  konklusion  med  sikkerhed  om  1edelsesberetningen.

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

gen og i den forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  ener 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 overenssternmelse  med årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i lede1sesberetningen.

Lemvig,  den  24. april  2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Nt(j\«454f(7
Richard  Hyldgaard  Hansen

Statsaut.  revisor

GEfEnHC)Lm
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Projekt  Ulandsihjælp  til  Selvhjailp

T.prlp%eqbaretning

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  stillede  - især

gadebørn  og  fattige  unge  piger.

Udvlkllng  1 aktiviteter  og  økonomlske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.20  - 31.12.20  udviser  et resultat  på DKK 494.131 mod  DKK

-89.52'1 for tiden  01.01.19  - 31.12.19. Balancen  viser  en egenkapital  på DKK 1.889.799.

GE[EJ?HaLm
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjailp

Note

1 Indtægter

2 Støttede  projekter

Bnxttoresultat

3 Møde-  og  rejseomkostninger

4 Administrationsornkostninger

Andre  eksternp  nmknq+mnger  1 dt

Resultat  før  af-  og  nedskrivnlnger

Finansiene  indtægl:er

Finansiene  ornkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

€ EIEnHC)Lrn
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Resultatopgørelse

2020

DKK

2019

DKK

989.9'13

-431.809

558.104

-7.022

-58.901

-65.923

492.181

5.850

-3.900

1.950

494.131

316.953

- 342.832

- 25.879

-24.545

-44.817

- 69.362

- 95.241

5.720

o

5.720

-89.521

494.131

494.131

- 89.521

- 89.521
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Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhjailp

AKTIVER

Note

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Andre  vaerdipapirer  og  kapitalandele

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Indestående  i kreditinstitutter

5 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

a3aEJ'?H0Lrn
VI SKABER  BALANCE

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

54.477

54.477

653.900

653.900

1.197.442

1.197.442

1.905.819

1.905.819

o

o

657.800

657.800

745.867

745.867

1.403.667

1.403.667
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Projekt  Ulandshjaelp  til  Sølvhjselp

PASSIVER

Note

Egenkapital  primo

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

6 Anden  gæld

Fnrtf'dqtqdn  gzldafarpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

7 Eventualforpligtelser

B Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

€ «.l € nHOLrn
VI !5 KAB  E FI B ALA  N C E

Balance

31.12.20

DKK

31.12.19

DKK

1.395.668

494.131

1.889.799

g.ooo

7.020

16.020

16.020

1.905.819

1.485.189

-89.521

1.395.668

7.ggg

o

7.ggg

7.999

1.403.667

Il



Projekt  Ulandshjaelp  til  Selvhja+lp

1.  Indtægter

Medlemskontingent

Gaver  og  bidrag

Dansk  Missionsråds  Udviklingsafdeling  (DMCDD)

Kulturstyrelsens  Udlodningsfond

Bazar

CISU,  Kiwakkuki

I alt

2.  CtQ++bJb  pøujbkivi

Skoleprojekt  HSH

Teddys  Skole

Likamba  Project

Filmprojekt

Småskole  Elirehema

Konsulent  bistand

Kiwakkuki  Projekt

l alt

3.  MØde-  Og  rpjqpinmkng+mBgBy

Rejser

Kørselsgodtgørelse

Mødeudgifter

I alt

VI S KA  B EFI  B ALAN  C E

Noter

2020

DKK

2019

DKK

7.925

371.374

55.837

Ei4.477

300

500.000

989.913

8.675

251.304

o

54.589

2.385

o

316.953

o

44.690

o

300

o

65.801

321.018

431.809

70.593

53.573

1.400

3.517

13.532

o

200.217

342.832

o

4.349

2.673

7.022

19.523

2.897

2.125

24.545
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Projekt  Ulandshjailp  til  Selvhjælp
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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

6.  Anden  gæld

Øvrig  gæld

I alt

[3E[Ja?H0Lm
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Noter

2020

DKK

2019

DKK

1.253

3.579

7.823

1.602

7.268

10.251

21.500

5.625

o

58.901

2.806

2.274

o

1.177

12.591

9. 625

10. 900

4.500

944

44.817

374.686

822.756

1.197.442

298.321

447.546

745.867

7.020

7.020

o

o
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjælp

7.  Eventualforpligtelser

Foreningen  har  ingen  eventualforpligl.elser  pr.  31.12.20.

8.  Pant8ætninger  ory q4lrkprhp=rmti11p=1qp=r

Foreningen  har  ikke  stillet  pant  eller  anden  sikkerhed  i aktiver.

GENEnHC)L[TTh
VI !%KABER  5ALANCE

Noter
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Projekt  Ulandshjælp  til  Selvhjailp

Noter

9.  Anvendt  regnskabspraksis

(,7wrTITT,T

Årsrapporten  er aflagt  i overenssternrnelse  med  årsregnskabsloven  for virksornheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  orn  indregning  og  mållng

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

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des alle ornkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt.,  at fremtidige  økonorniske  fordele  vil  til-

flyde  foreningen,  og akl.ivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er  sandsynlig).,  at fremtidige  økonorniske  fordele  vil  fragå  foreningen,  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.

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

årsrapporten  edlægges,  og som  be-  ener afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

VALUTA

Årsrapporten  er  aflagf.  i danske  kroner.

Transaktioner  i frernmed  valuta  ornregnes  ved  første  indregning  til  transaktionsdagens  kurs.

Valutakursdifferencer,  der opstår  mellem  transaktionsdagens  kurs  og kursen  på betalings-

dagen,  indregnes  i resultatopgørelsen  som en finansiel  post.  "lgodehavender,  gældsfor-

pligtelser  og andre  monetære  poster  i fremmed  valuta  omregnes  til  balancedagens  valuta-

kurs.  Forskellen  menem  balancedagens  kurs  og kursen  på tidspunktet  for tilgodehavendets

eller  gældsforpligtelsens  opståen  eller  indregning  i seneste  årsrapport  indregnes  i resultatop-

gørelsen  under  finansiene  indtægter  og  ornkostninger.

[3EaEnHDLrT1
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Projekt  Ulandshjaelp  til  Sølvhjmlp

Noter

9.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægter  indregnes  i resultatopgørelsen,  i takt  med modtagelse  af tilskud  og gave  eller

levering  af  ydelser.

Støttede  projekter

Støttede  projekter  ornfatter  omkostninger  til  støtte  af de af foreningen  sponsorerede  projekter,

Andre  eksternp  nmkn«+nlngor

Andre  eksterne  ornkostninger  ornfatter  ornkostninger  til  foreningens  adrninistration  m.v.

Andre  finansielle  poster

Under andre finansielle  poster indregnes  renteindtægter  og renteornkostninger,  valu-

takursgevinster  og -tab ved transaktioner  i fremmed  valuta,  gevinster  og tab  på andre

værdipapirer  og  kapitalandele  m.v.

Skat  af  årets  resultat

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

skabet.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles til arnortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab opgøres  på gnundlag  af en individuel  vurdering  af  de

enkelte  tilgodehavender,  når der på individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er  vaerdiforringet.
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Noter

9.  AnvendLicgh.iliaLbpiakbib  - fortsat

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  kapitalandele  måles  til  dagsværdi  i balancen.  For  kapitalandele,  som  handles  på  et

aktiv);  marked,  svarer  dagsværdien  til  kursværdien  på  balancedagen.  Andre  kapitalandele,

hvor  dagsværdien  ikke  kan  opgøres  pålideligt,  måles  til  kostpris.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti.

n»lrlqforpllylvl»vi

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

dens  pålydende  værdi.
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