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Support  Mombasa

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  O1 0I 19 - 31.12.19  for Support
Mombasa.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  bil]ede  af foreningens  aktiver,
passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.19  og resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regn-
skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for de
forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  ti]  generalforsarnungens  godkendelse.

Viby  J, den  27. februar  2020

/Bgtyrelsen

Formand
Willis Henrik  Lønstrup  Fyhn
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Support  Mombasa

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i Support  Mombasa

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Support  Mombasa  for regnskabsåret  01.01.19  - 3'L.12.19,

der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapitalopgøre1se  og noter,  herunder  anvendt

regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  ef.er  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.19  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  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 uafl"iængige  af foreningen  i overensstemmelse  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

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  veesentlig

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,  indstine  drifi,en  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.

[3 € IEnH0Lm
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Support  Mombasa

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

tes, at de enkeltvis  elIler samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  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:

ø Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

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

tion  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  forår-

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

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

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

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om  effektiviteten  af foreningens  interne  kontrol.

ø 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  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabsprin-

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

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

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

en veesentlig  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  fortseette  driften.

€ EIEnHOLm
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Support  Mombaga

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

* Tager  vi stilIling  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  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuene  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  ledelsesberetnin-

gen  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  ansvai'  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 overensstemmelse  med  årsregnskabs-

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

Aarhus,  den  27. februar  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerse1skab

CVR-nr  32 89 54 68

"å///(len
Statsaut.  revisor
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Support  Mombasa

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Foreningens  formål  er på grundlag  af humanitære  principper,  at støtte  og  hjælpe

de fattige  familier  i Mombasa,  Kenya.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.19  - 31.12.19  udviser  et resultat  på  DKK  -89.413  mod  DKK

164.908  for  tiden  01.01.18  - 31.12.18.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  822.507.

Ledelsen  finder  årets  resultat  utilfredsstillende,  men  i tråd  med  foreningens  politik  om  at

uddele  midler,  også  de  henlagte.

Indtægter  forekommer  både  som  medlemskontingenter  og  donationer.

Udgifter  i foreningen  består  hovedsaligt  i administrationsornkostninger,  samt  udgifter  til

drift  af  børnehjemmet.

Årets  nettoindtægl;er  er anvendt  dels  til  donationer  til  familier,  dels  til  at  dække  skoleudgifter

for  børnene  og  dels  til  at  vedligeholdelse  af  børnehjemmet  og  udlejningshuset.

Børnehjemmet,  udlejningshuset  og  bussen  er opført  som  aktiver  og afskrives  i foreningens

regnskab.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.

€ EIEnHOLm
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Support  Mombasa

Resultatopgørelse

Note

2019

DKK

2018

DKK

1 Nettoomsætning 257.754 415.590

Bruttofortjeneste  I 257.754 415.590

2 Driftsornkostninger  Upendo  & administrationsornkostninger -264.207 -172.700

Andre  eksterne  omkostninger  i alt -264.207 -172.700

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger -6.453 242.890

Af-  og  nedskrivninger  af  immaterielle  og  materiene

anleegsaktiver -82.960 -77.982

Resultat  før  skat -89.413 164.908

Skat  af  årets  resultat o o

Årets  resultat -89.413 164.908

Forslag  til  resultatdisponering

Anvendt  donation  fra  tidligere  henlagt

Henlagt.  til  senere  donation

-89.413

o

o

164.908

I alt -89.413 164.908

(3EIEnHOLm
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Support  Mombaga

AKTIVER

Note

Grunde  og  bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

3 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Henlagt  til  senere  donation

Egenkapital  i alt

4 Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

€ EIEnHOLm
VI S KA  B E FI B ALA  N C E

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

387.856

3.362

391.218

391.218

435.039

435.039

826.257

396.918

18.487

415.405

415.405

500.265

500.265

915.670

822.507

822.507

3.750

3.750

3.750

826.257

911.920

911.920

3.750

3.750

3.750

915.670

IO



Support  Mombasa

Beløb  i DKK

Egenkapitalopgørelse  for  01.01.19  - 31.12.19

Saldo  py. 01.01.19

Overførsler  til/fra  andre  reserver

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.19

€ EIEnHOLm
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Egenkapitalopgørelse

Henlagt  til

senere

donation

911.920

-89.413

o

822.507

1l



Support  Mombasa

Noter

2019

DKK

2018

DKK

1.  Nettoomsætning

Medlemskontingent

Sponsorater/donationer

I alt

1.200

256.554

257.754

2.400

413.190

415.590

2.  Driftsomkostninger  Upendo  & administrationsomkostninger

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar

Driftsomkostninger  børnehjem,  skolegang  mm.

Uddelinger  til  sponsorfamilierne

I alt

300

4.000

253.987

5.920

264.207

1.776

4.000

155.924

II.OOO

172.700

3.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Grunde  og  byg-

ninger

Andre  anlæg,

driftsmateriel

og  inventar

Kostpris  pr.  01.01.19

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.19

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.19

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.19

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.19

640.253

58.773

699.026

-243.335

- 67.835

- 311.170

387.856

75.626

o

75.626

- 57.139

-15.125

- 72.264

3.362

CIEIEr?HOLm
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Support  Mombasa

4.  Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Afsat  til  revisor

r alt

C4EIEnHOLm

Noter

31.12.19 31.12.18

DKK DKK

3.750 3.750

3.750 3.750

VI  S KAB  EFI  B ALAN  C E 13



Support  Mombasa

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

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  økonomiske  fordele  vil  ti]-

flyde  foreningen,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligt.elser  indregnes  i balancen,

når  det  er  sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  foreningen,  og

forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt..  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

til kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligi;elser  som  beskrevet  nedenfor  for hver

enkelt  regnskabspost.

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

årsrapporten  aflægges,  og som  be-  ener  afkræfl;er  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

De indbetalte  medlemskontingenter  og modtagne  donationer  indtægtsføres  i takt  med,  at

midlerne  modtages.

Andre  eksterne  omkostninger

Heri  indregnes  omkostninger  til  reklame,  administration  og drift  af  børnehjemmet.

€ EIEm-lOLm
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Support  Mombasa

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på  materiene  an]ægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og restværdier:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år procent

Bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Grunde  afskrives  ikke.

Afskrivningsgrundlaget  er  aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrund1aget  reduceres  endvidere  med  eventuene  nedskrivninger.

Brugstiden  og restværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og revurderes  årligt.

Nedskrivninger  af materielle  anlægsaktiver  foretages  efter  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af anlægsaktiver".

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  har  ikke  skattepligtig  aktivitet.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  omfatter  grunde  og bygninger  samt  andre  anlæg,  driftsmateriel  og

inventar.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyf,tet  anskaffelsen

indtil  aktivet  er klar  til  brug.  Renter  af lån til at finansiere  fremstillingen  indregnes  ikke  i

kostprisen.

(3EIEnH0Lm
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Support  Mombasa

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Kostprisen  for et samlet  aktiv  opdeles  i separate  bestanddele,  der  afskrives  hver  for  sig,  hvis

brugstiden  på  de  enkelte  bestanddele  er forskenig.

Materielle  anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på  brugstider  og  restværdier,  som  fremgår

af afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af  materielle  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  mellem

en eventuel  salgspris  med  fradrag  af salgsornkostninger  og den  regnskabsrnæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  ornkostninger  til  bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige  værdi  af anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  foreningens  realiserede  afkast  af et aktiv  ener en  gruppe  af  aktiver  er lavere  end  forven-

tet,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på  værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af  akl;iver.

Der foretages  nedskrivning  til genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

Som genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af  nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen af aktivet  ener aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  ornfatter  indestående  på  bankkonti.
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Support  Mombasa

Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligt.elser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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