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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2017 for Foreningen ASSIST.

·   Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens

              vedtægter.

·    Den valgte regnskabspraksis anses hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et 

              retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

       Randers, den 22. marts 2018

       Bestyrelsen:

Formand                                         Næstformand

                            Ove Tinggaard                           

                            ___________________            
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                            ___________________             ___________________            ____________________

                            Lars Frederiksen                              Hugo Martinussen                    Marien van Beest

                            ___________________             ___________________            ____________________

                            Villy K. Fink                                         Michelle Lind Kappel                   Dina Verup Kaas
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Den uafhængige revisorers påtegning

Til ledelsen af foreningen ASSIST

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen ASSIST for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter

årsregnskabsloven, dog er regnskabsopstillingen tilpasset foreningens aktiviteter.

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

finansielle stilling pr. 31-12-2017, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01-01-2017 - 31-12-2017 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 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 overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller 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 årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 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 fejl-

information, 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 regnskabs-

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 vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:
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* 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 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 foreningens 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 foreningens 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 tilstræk-

kelige, 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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 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 ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viborg, den 22. marts 2018

Godkendt revisionsaktieselskab

Asmildklostervej 11

8800 Viborg

CVR-nr. 36563877

Egon Brøndum Nielsen

Registreret revisor

MNE nr. 867
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RESULTATOPGØRELSE 2017 2016
Indtægter

Note 1 Gaveindtægter - fradragsberettigede 431.664 415.271

Note 2 Gaveindtægter - ikke fradragsberettigede 318.597 203.146

Medlemskontingent 33.075 28.575

Driftstilskud fra Kulturstyrelsen 56.627 62.325

Øvrige indtægter 12.923 0

DERF project via CISU 292.046 0

Projekt A 17.010 366.051

Indtægter i alt 1.161.942 1.075.368

Udgifter

Udviklingsarbejde

Note 3a Projekter i Kenya 301.562 253.963

Note 3b Projekter i Mozambique - WutomiAgri 249.106 284.358

Projekter i Mozambique - Kanana 38.948 47.991

Projekter i Sri Lanka 62.896 0

Periodisering af gaveindtægter/udgifter til projekter 51.921 6.929

DERF-projekt via CISU 292.046 0

Projekt A 17.010 366.051

Udviklings i alt 1.013.489 959.292

Dækningsbidrag 148.453 116.076

Omkostninger

PR 0 0

Note 4 Administration 105.523 64.640

Personaleomkostninger 8.828 4.291

Note 5 Rejser, indkvartering og lokale udgifter 25.682 16.571

Omkostninger i alt 140.033 85.502

Dækningsbidrag 2 8.420 30.574

Afskrivning 12.288 0

Resultat før finansiering -3.868 30.574

Finansiering

Bankrenter (indtægt) -3.388 -3.417

Bankgebyrer 1.668 2.551

Finansiering i alt -1.720 -866

Årets resultat -2.148 31.440
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2017 2016
Anvendelse af årets resultat

Overført til egenkapital 1.118 6.445

Overført til dispositionsfond 18.000 60.000

Udloddet fra dispositionsfond -21.266 -35.005

Anvendt i alt -2.148 31.440
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STATUS 2017 2016
AKTIVER

Note 6 Indestående i pengeinstitutter 808.047 848.538

Tilgodehavender - låneaftale Wutomi Genbrug 35.000 0

Aktiver i alt 843.047 848.538

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo 314.971 308.526

Årets resultat 1.118 6.445

Egenkapital ultimo 316.089 314.971

Dispositionsfond

Primosaldo 124.995 100.000

Overført af årets regnskab 18.000 60.000

Anvendt i årets løb -21.266 -35.005

Saldo Ultimo 121.729 124.995

Kreditorer og anden gæld

Hensættelse primo 279.809 298.049

Årets hensættelser  54.097 6.929

Afregnet skyldig projekt A udgifter m.v. 0 -25.169

Note 7 Hensættelser Ultimo 333.906 279.809

Note 8 Kortfristet gæld 71.323 128.763

Gæld i alt 405.229 408.572

Passiver i alt 843.047 848.538
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NOTER 2017 2016
Indtægter

Note 1 Gaveindtægter -fradragsberettigede

Generelle gaver 32.024 43.341

Childrens Project 195.790 190.470

Projekt Kenya - Nav partners 0 0

WutomiAgri 157.100 148.990

Wutomi Mission 13.000 0

Sri Lanka 33.750 32.470

I alt 431.664 415.271

Note 2 Gaveindtægter - ikke fradragsberettigede

Generelle gaver 13.805 16.840

Children Project 36.000 33.766

Project Kenya - Nav partners 23.300 0

WutomiAgri 205.794 104.549

Wutomi Mission 400 0

Kanana, Mozambique 38.948 47.991

Sri Lanka 50 0

Advents og julekalender 300 0

I alt 318.597 203.146

Udgifter

Projekter

Note 3a Children Project 225.550 253.963

Udviklingsarbejde kenya 9.259 0

NavPartners 66.753 0

I alt 301.562 253.963

Note 3b WutomiAgri - almindelig 249.106 155.250

WutomiAgri - Y's mens project 0 129.108

I alt 249.106 284.358

Note 4 Administration

Revisor 16.717 3.952

Regnskabsassistance 42.042 32.702

Eksterne konsulenthonorar 12.580 0

Kontingenter 8.100 7.900

Porto og gebyrer 4 0

Betalingsservice 14.058 12.738

Internet og Webhotel 12.022 7.348

I alt 105.523 64.640
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2017 2016
Note 5 Rejser og kørsel

Rejse Kenya, Lars F. 8.979 0

Kørsel til bestyrelses- og årsmøde mv. 16.704 16.571

I alt 25.683 16.571

Aktiver

Note 6 Beholdninger

Opsamling       2700 3487 911 029 452.357 370.473

Drift                 2700 8478 936 053 99.483 356.749

WutomiAgri   2700 0754 234 679 213.184 115.859

CISU                2700 6895 615 313 43.023 0

MobilePay     3409 3409 220 924 0 5.457

I alt 808.047 848.538

Passiver

Note 7 Hensættelser

Children Project 47.612 40.547

WutomiAgri 248.025 132.585

Wutomi Mission 13.400 0

Mozambique Landbrug 34.000 34.000

Andre projekter Mozambique 0 0

NavPartners -16.821 33.040

GN Projekter 0 2.850

Sri Lanka 7.690 36.786

I alt 333.906 279.808

Note 8 Kortfristet gæld

Skyldig regnskabsassistance 0 8.129

Reserveret til revision af årsregnskab 8.000 0

Skyldig afregning adventskalendere 300 3.302

Skyldig afregning Children Project 0 113.100

Skyldig rejseafregning Sri Lanka 0 4.232

Skyldig afregning DERF/CISU, ikke endelig opgjort 43.023 0

Kortfristet lån til Nav-projekt 20.000 0

I alt 71.323 128.763
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