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        Støtteforeningen for Usa River Børnehus

                             ÅRSREGNSKAB 2021
                                                        Resultatopgørelse 1. januar - 31.december 2021

2021 2020
Kontingent, donation og gaver 286.605 119.375
Forudbetalt kontingent -1.200 1.200
Ekstraordinære indtægter 0 817
Sponsorater 6.000 11.900
URYDU/CISU projekt, se vedlagte mellemregnskab 0 -192
KAZI kwa PAMOJA projekt, se vedlagte mellemregnskab 0 -7.644
Renter og udbytte 2.812 4.758
Kursgevinst/tab ved salg af værdipapirer 0 0
Vinsalg 360 0
Kursregulering af værdipapirer -8.998 -2.163
Indtægter 285.579 128.051

Hjemmeside og domænenavn 348 175
Porto og bankgebyr 2.861 5.002
Kontorartikler 0 0
Kontingenter 600 11.400
Tilbagebetaling til CISU 2.000 0
Møder, transport 0 0
Revisor 0 16.875
Renteudgift 264 87
Udgifter 6.073 33.539

Doneret til Usa River Børnehus, drift 214.053 230.642
Tanzania 214.053 230.642

Resultat af driften 65.453 -136.130

                                                                      Balance pr. 31. december 2021
Aktiver
Indestående i banker:
Sydbank, driftskonto 172.617 96.813
Sydbank, URYDU 1.170 23
Indestående i banker 173.788 96.836

Tilgodehavender
Betalt skat 0 0

0 0

Værdipapirer:
Danske Invest Dannebrog 195.319 204.318
Værdipapirer 195.319 204.318

Aktiver i alt 369.107 301.154

Passiver
Egenkapital primo 301.154 437.284
Resultat af driften 65.453 -136.130
Egenkapital i alt 366.607 301.154

Kortfristet gæld
Forudbetalt kontingent 2.500 0
Kortfristet gæld i alt 2.500 0

Passiver i alt 369.107 301.154
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Kolding,  den  18.  marts  2022

Beslyte]sen

Vibeke  Larsen

I'ene Krå  Weisbjerg Maren Bach %;k

Tjl  beøtyrelgen  k Tanzibarn
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Vi  har  revideret  regnskabet  for  Tanzibarris'  kontante  indbetalinger  og  udbetalinger  for  regn-

skabsåret  01.01.21  - 31.12.2L

Det  er vores  opfattelse,  at, regnskabet  giver  et  retvisende  billede  af  foyeningens  kontante  ind-

betalinger  og  udbeUalinger  for regaskabsåret  01.01.21  - 31.12.21i  overenssternrne]se  med  den

regnskabspraksis  for  konaante  indbetalinger  og  udbetalinger,  der  er beskrevet  k vedta,gterne.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revmion  ioverenssternmese  rned  intematioriaIe  st,andarder  om  revision  og

de  yderligete  krav,  der  er gae1dende  i Danmark.  Vores  ansvat  ifølge  disse  standaxdet  og  krav  er

naerrnere  beskreveit  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af  regnskabet".  Vi  er

uafha.ngige  af foreningen  i overerumme]se  med  internationale  etiøke  reg[er  for revisorer

QESBA's  etiske  regler)  ogde  yderligere  kxav,  der  er  gaeldende  i Danmark,  ngesom  vi  haropfyIdt

vores  øvrige  etiske  (orpligtelser  i henhold  ti]  disse  regler  og krav.  Det  er  vores  opfamlse,  at  det

opnåede  revisiorisbevis  er tilstraekkeligt  og egnet  som  gmndlag  for  vores  konklusion.

Fremhæwlse  af  forhold  vbaivivula  iAvvut1!  ø sp«kshqrq%r7jri

Uden  at  rrøodfficere  vores  konklusion  heieder  vi  opmerksomheden  på  den  ragnskabspraksis

for kontante  indbetaling  og  udbetaliriger,  der  er beskrevet  i vedtægterne.  Erter denne  regn-

8kabgpråkSiS  indregnes  indtægter  i takt  med, at de fføOdtages,  frem fOr nk  de er indtjentt  Og

udgffter  indregnes  når  de  betales,  frem  for  når  de  opstår.
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Kolding,  den  18.  marts  2022

Bestyrelsen

Vibeke  Larsen Anders  Hjortskov  Larsen Hanne  Johansen

Lene  Kraft  Weisbjerg Maren  Bach  Grønbæk Kathrine  Nykjær  Brejnrod

Til  bestyrelsen  i Tanzibarn

Konklusion

Vi  har  revideret  regnskabet  for  Tanzibarns'  kontante  indbetalinger  og udbetalinger  for  regn-

skabsåret  01.01.21  - 31.12.21.

Det  er vores  opfattelse,  at regnsk:et  giver  et  retvisende  billede  af foreningens  kontante  ind-

betalinger  og  udbetalinger  for  regnskabsåret  01.01.21  - 31.12.21  i overensstemmelse  med  den

regnskabspraksis  for  kontante  indbetalinger  og  udbetalinger,  der  er beskrevet  i vedtægterne.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision  og

de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

nærmere  beskrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af regnskabet".  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,  hgesom  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.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  anvendt  regnskabspraksis

Uden  at  modificere  vores  konklusion  henleder  vi  opmærksornheden  på  den  regnskabspraksis

for  kontante  indbetaling  og udbetalinger,  der  er beskrevet  i vedtægterne.  Efter  denne  regn-

skabspraksis  indregnes  indtægi;er  i takt.  med,  at de modtages,  frem  for  når  de er indtjent,  og

udgifter  indregnes  når  de  betales,  frem  for  når  de opstår.
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Tanzibarn

Den  uafhængige  revisors  erklæring

ø Konkluderer  vi,  om  der  på  grundlag  af det  opnåede  revisionsbevis  er vaesentlig  usikkerhed

forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om  foreningens

evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at  der  er en  væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i

vores  erklæring  gøre  opmærksom  på oplysninger  herom  i regnskabet  ener,  hvis  sådanne

oplysninger  ikke  er  tilstrækkelige,  modificere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er base-

ret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til  datoen  for  vores  erklæring.  Fremtidige  be-

givenheder  eIller  forhold  kan  dog  medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

ø Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af regnskabet,  herunder

noteoplysningerne,  samt  om  regnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og  begi-

venheder  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  tids-

mæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder

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

Aalborg,  den  18.  marts  2022

Beierholm

StatsautoøiseretRevisionspart.eyselskab
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revisor
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