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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Hopes Foundation
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hopes Foundation for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven og regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820
af  27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.

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 overensstem-
melse 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 til at danne 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 for 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften
eller ikke har andet realistisk 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
revisionspåtegning 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 fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer
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 brugerne 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 vur-
deringer og opretholder professionel skepsis under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Herudover:

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

Herlev, den 18. maj 2020

Revisionsfirmaet Svend Dørffer ApS
CVR-nr. 15 65 97 77

Svend Dørffer
Registreret revisor FDR

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 besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet 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 selskabets 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 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 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
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede
heraf.
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Note 2019 2018

INDTÆGTER:
1. Støttebidrag 315.880 582.670

Indtægter i alt 315.880 582.670

UDGIFTER:
2. Donationer -241.337 -238.390
3. Administration -87.689 -89.496

Udgifter i alt -329.026 -327.886

Resultat før finansielle poster -13.146 254.784

FINANSIERING:
Finansielle omkostninger -1.371 -221
Finansiering i alt -1.371 -221

ÅRETS RESULTAT -14.517 254.563

Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31. december
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Note 2019 2018

AKTIVER:
Likvide beholdninger:
Bankindestående 246.675 261.192
Likvide beholdninger i alt 246.675 261.192

AKTIVER I ALT 246.675 261.192

PASSIVER:
EGENKAPITAL:
Egenkapital primo 256.192 1.629
Årets resultat -14.517 254.563
Egenkapital i alt 241.675 256.192

GÆLDSFORPLIGTELSER:
Skyldige omkostninger 5.000 5.000
Gældsforpligtelser i alt 5.000 5.000

PASSIVER I ALT 246.675 261.192

4. Overskud

Balance pr. 31. december
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2019 2018

1. Støttebidrag
Kontingenter 293.300 319.516
Indsamling 7.580 256.464
Zakat 15.000 6.690

315.880 582.670

2. Donationer
Pakistan 233.337 230.500
Zakat 8.000 7.890

241.337 238.390

3. Administration
Hjælp til håndtering, monitorering samt
vedligeholdelse af projekter 60.000 60.000
EDB-omkostninger 15.562 17.884
Porto og gebyrer 4.827 5.412
Revisorhonorar 5.000 5.000
Kontingenter u/moms 1.200 1.200
Andre omkostninger 1.100 0

87.689 89.496

4. Overskud

Noter

Overskuddet for henholdsvis 2018 og 2019 er ikke anvendt fuldt ud. Foreningen vil
inden 1 år efter regnskabets aflæggelse sende en erklæring til Indsamlingsnævnet
om, hvad overskuddet er blevet anvendt til.
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