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        Støtteforeningen for Usa River Børnehus

                             ÅRSREGNSKAB 2020
                                                        Resultatopgørelse 1. januar - 31.december 2020

2020 2019
Kontingent, donation og gaver 119.375 225.346
Forudbetalt kontingent 1.200 0
Ekstraordinære indtægter 817 49.804
Sponsorater 11.900 6.000
URYDU/CISU projekt, se vedlagte mellemregnskab -192 -108.883
KAZI kwa PAMOJA projekt, se vedlagte mellemregnskab -7.644 -66.181
Renter og udbytte 4.758 3.461
Kursgevinst/tab ved salg af værdipapirer 0 0
Vinsalg 0 2.140
Kursregulering af værdipapirer -2.163 -43
Indtægter 128.051 111.644

Hjemmeside og domænenavn 175 636
Porto og bankgebyr 5.002 1.926
Kontorartikler 0 0
Kontingenter 11.400 4.500
Kurser 0 418
Møder, transport 0 518
Revisor 16.875 9.375
Renteudgift 87 0
Udgifter 33.539 17.373

Doneret til Usa River Børnehus, drift 230.642 143.994
Tanzania 230.642 143.994

Resultat af driften -136.130 -49.723

                                                                      Balance pr. 31. december 2020
Aktiver
Indestående i banker:
Danske Bank, driftskonto 0 37.142
Sydbank, driftskonto 96.813 181.102
Sydbank, URYDU 23 4.373
Sydbank, URYDU/CISU projektkonto 0 192
Sydbank, KAZI kwa PAMOJA/CISU projektkonto 0 7.994
Indestående i banker 96.836 230.804

Tilgodehavender
Betalt skat 0 0

0 0

Værdipapirer:
Danske Invest Dannebrog 204.318 206.480
Værdipapirer 204.318 206.480

Aktiver i alt 301.154 437.284

Passiver
Egenkapital primo 437.284 487.007
Resultat af driften -136.130 -49.723
Egenkapital i alt 301.154 437.284

Kortfristet gæld
Kortfristet gæld i alt 0 0

Passiver i alt 301.154 437.284
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Kolding,  den 24. apriI  2021

Bestyrelsen

Vibeke  Lnman

Kathme Brejmod

Til  .ÅtøåLyttjbvu  l Tanzibanl

ffnn1r1nqinn

Vi hE[ reVidBret r(,fi3kE3)bet f(X TanZiba'  kontante indbeteaingeI  Qg udbetalinga  for  zegn-

*absåret  01.01.20  - 31-12.20.

Det er voxes opfattelse, at rkabet  giver et retvisende bfflede af fozeningens kontante  ind-

bøånger og udbetaEnger for regnskabsåret 01.01.20 - 3112.20 i « ivsi si Is,Slal IllllHlsH  mpd  den

:egnskab4raksis  foy kontante indbetalinger og udbetannger, der er heskrevet  i srmt:qpr:.ry,

Gdlag  for  konklusion

Vi har udført vores ravfsfon i overersstemrnelse med intemationale standarder  om  revision  Og

de yderIigere kmr, der er gældende i Danmark. Voxes ansvat ifølge disse fflandardet  ogkrav  er

nere  beskrevetjhrk1ænngsnq sfmt "Revisors ansvar for revisionen Th tegnskabet".  Vi  er

gige af foreningen i ovarensstemmeIse med internationale etiske  regler  for revisoret

IESBA'setiskereg1er) ogdeyderligerekrav, derergældendeiDaumark,ligesomviharopfyklt

vores ø'mge etiske forpiigteLseri henhoid til disse regler ogkrav. Deter  vores  opfattelse,  at det

opnåede revisionsbevis er ti?streekkeligt; og egnet som grundlag  for  vores  konklusion.

Frømhanrelsø  af forhold vedrørendp  qnvpr)d.t  rogn«kahvprik«i«

Uden at modificere vores konklusion henled« vi opmærksomheden på den regnskab@raksois

for kontante indbetating og udbetalinger, der er beskrevet  i vedtægteme.  Efter  denne  regn-

smhqrpkgiq inrirpgnp.s inrif,qpir't  rakt med,  at  de modtages,  fxem  for  når  de  ea: indtjent,  og

udgifter indregnes når de betales, frem  for  når  de opgtår.
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Den  uafhængige  revisors  erklæring

Ledelsens  ansvar  for  regnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et regnskab,  der  giver  et retvisende  billede  af  for-

eningens  kontante  indbetalinger  og udbetalinger  i overensstemmelse  med  den  regnskabs-

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

har  endvidere  ansvaret  for  den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for  at udar-

bejde  et regnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller

fejl.

Ved  udarbejdelsen  af  regnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  foreningens  evne  til  at

fortsætte  drifi;en,  og  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  regnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af  sikkerhed  for, om  regnskabet  som  helhed  er uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  elIler fejl,  og at afgive  en  erklæring  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 Danrnark,  altid  vil  afdække  vaesentlig  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  indfly-

delse  på  de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af  regnska-

bet.

Som  led  i en  revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revi-

sion  og  de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og  op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificexet  og vurdeyex  vi  risikoen  fot  væsentlig  fejlinfozmation  i regnskabet,  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  vaesentlig  fejlinformation  forårsaget  af  be-

svigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  fejl,  idet  besvigelser  kan

omfatte  sammensvaergelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilside-

sættelse  af  intern  kontrol.

*  Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at  kunne  udforme

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omsteendighederne,  men  ikke  for  at kunne  ud-

trykke  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  tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  er

rimelige.
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Den  uafhængige  revisors  erklæring

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

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

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

vores  erklæring  gøre oprnærksom  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  erklaering.  Fremtidige  be-

givenheder  ener  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,  sarnt  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  planlagf;e  omfang  og den  tids-

mæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmaessige  observationer,  herunder

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

Aalborg,  den  24. april  2021

Beierholm
Statsautoriseret  Revisionspartnerse1skab

CVR-nr  32 89 54 68

Jensen

Sta  t. revisor

MNE-nr.  44306
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