Ulandshjælp fra Folk til Folk
Humana People to People
CVR-nummer 79 07 59 14
Hjemstedsadresse: Ndr. Strandvej 119a, 3150 Hellebæk

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06-2017
_______________________________________
Dirigent
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - Hørkær 26, 2730 Herlev
Telefon 49 21 06 07 - www.aaenco.dk

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: f5bde181ZxhTR5417889

Årsrapport 2016

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

Foreningsoplysninger

1

Ledelsesberetning

2

Ledelsens erklæring

6

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

7

Regnskabspraksis

9

Hoved- og nøgletal

14

Resultatopgørelse

15

Balance

16

Pengestrømsopgørelse

18

Noter til årsregnskabet

19

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: f5bde181ZxhTR5417889

Indholdsfortegnelse

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

Foreningsoplysninger

Foreningen

Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to
People
Ndr. Strandvej 119a
3150 Hellebæk

Bestyrelse

Else Jeppesen
Carsten Hansen
Tove Pedersen
Anne Fritzen
Jesper Wohlert

Direktion

Else Hanne Henriksen

Revisor

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3
3000 Helsingør

Regnskabsår

1. januar – 31. december

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: f5bde181ZxhTR5417889

Hjemstedskommune: Helsingør

1

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

Ledelsesberetning
Hovedaktivitet væsentligste aktiviteter
UFF-Humanas hovedaktivitet er indsamling af og handel med brugt tøj. Med denne
indtægtsskabende aktivitet finansierer foreningen sine 3 væsentligste formålsbestemte aktiviteter:
1. Ulandshjælp. Støtte til mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende
behov. Støtte såvel i form af penge som af materialer, service eller arbejdsindsats.
2. Miljøforbedring. Vi ønsker at beskytte og forbedre det naturlige miljø. Gennem erhvervsPhd, Code of Conduct for indsamlere, ”The Nordic textile reuse and recycling commitment”
m.fl. projekter arbejder vi for en mere bæredygtig og miljøansvarlig praksis i
tøjindsamlingen og større gennemsigtighed og dokumentation af tøjets vej fra
indsamlingscontainer til projektstøtte.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I 2016 indsamlede UFF-Humana 2.115 tons brugt tøj, sko og tekstiler, en stigning på 419 tons fra
2015. Denne udvikling skyldes især indgåelse af samhandelsaftale med forsyningsvirksomhed
vedr. tøjindsamling fra 9 store genbrugspladser i København og samarbejde med sociale projekter i
København om indsamling af brugt tøj. Der er med igangsættelsen af Miljøstyrelsens strategi for
affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II, kommet fornyet interesse for de gavnlige
miljøpåvirkninger ved indsamling og genbrug af tekstiler. Flere kommuner og
forsyningsvirksomheder reagerer ved at kræve ejerskab over det brugte tøj. Ofte udbydes
indsamlingen af tøjet derefter til andre aktører i området; pris er indtil videre en dominerende
parameter i disse udbud.
Aftalerne med forsyningsvirksomhed, sociale projekter og Kommuner indebærer, at UFF-Humana
betaler for tøj indsamlet herfra. Ved slutningen af 2016 betalte UFF-Humana for 1/3 af alt tøj, som
foreningen modtager. Tendensen er, at en voksende del af indsamlingen af tøj, sko og tekstiler sker
mod betaling.

Indtægtskabende aktiviteter
UFF-Humana har 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøjindsamlingen og HOPE-kampagnen, og har
herudover mindre indtægter fra CISUs oplysningspulje, Tipsmidlerne og medlemskontingenter.
I 2016 var indtægterne ved indtægtsskabende aktiviteter i alt t.kr. 10.451.
Resultat før finansielle poster var i alt t.kr. 2.209

Gennemførte indsamlinger
UFF-Humana solgte HOPE-aviser til støtte for AIDS-bekæmpelsesprojektet HOPE i Zimbabwe.
Resultatet af kampagnen blev i alt kr. 235.609. Denne kampagne er godkendt af
Indsamlingsnævnet, og foreningen aflægger separat regnskab herfor.

2

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: f5bde181ZxhTR5417889

3. Oplysning om forholdene i udviklingslande og om miljøforhold. Arbejdet omfatter bl.a. egen
hjemmeside, trykte oplysningsmaterialer, foredrag og andre oplysningsaktiviteter (f.eks.
HOPE-indsamlingen), bidrag til oplysning via andres informationskanaler samt deltagelse i
fælles oplysningsarbejde / -kampagner, f.eks. med Globalt Fokus, CISU og Verdens
Bedste Nyheder.
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Ledelsesberetning
Modtagne, men endnu ikke anvendte bevillinger
I 2016 modtog foreningen kr. 25.000 fra CISU til en oplysningskampagne om Verdensmålene.
Oplysningsaktiviteten går i gang i 2017.

Formålsbestemte aktiviteter
Ulandshjælp

·

Fra tøjindsamlingen har UFF-Humana doneret i alt kr. 802.363 til projekter i Zimbabwe og
Guinea Bissau. Kr. 270.933 er doneret til projektet HOPE Bindura, Zimbabwe, og kr. 260.496
er doneret til HOPE i Harare. Donationer til HOPE projekterne er bl.a. brugt til oplysning om
sundhed og familieplanlægning samt til kampagner for bekæmpelse af HIV/AIDS på
arbejdspladser, blandt skolelærere, unge mennesker, gravide m.fl. Kr. 67.733 er doneret til
Farmers Clubs Masvingo. Zimbabwe. Pengene er blevet brugt til at afholde kurser for
bønderne i projektet, introducere nye afgrøder, dyrkningsmetoder m.m. I Guinea Bissau har
projektet Farmers Clubs Oio – Rural Energy modtaget i alt kr. 135.467 til at forsætte arbejdet
med flg. fremskridt: At uddanne bønder i anvendelse af vedvarende energi som f.eks. solceller,
hjælp til forarbejdning af afgrøder, introduktion af nye afgrøder og dyrkningsmetoder,
alfabetiseringskampagner samt drift af landsbycentre. Derudover har UFF-Humana betalt
67.734 kr. for medlemskab af Federationen Humana People to People til serviceydelser mht til
projektstøtte, informationsmateriale, økonomiske spørgsmål m.m.

·

HOPE kampagnen resulterede i et overskud på kr. 235.609 til bekæmpelse af epidemier i
Zimbabwe. En indsamling til træplantning i Zimbabwe gav kr. 28.299

·

Gennem puljen Genbrug til Syd har UFF-Humana sendt 2 skibscontainere til ADPP i GuineaBissau med skolemøbler, computere, cykler, hospitalsudstyr m.m.

Miljøforbedring
Inden for de seneste år har potentialet for ressourcebesparelser og miljøforbedring i forbindelse
med genbrug af tekstiler fået statens, kommunernes og erhvervslivets interesse, og i den
forbindelse er mange nye initiativer sat i værk. UFF-Humana ønsker at passe godt på vores
naturlige miljø og bidrager derfor til udveksling og udvikling af erfaringer og viden, der fremmer
bæredygtig udvikling. Foreningen arbejder for dette formål på flere måder:
·

UFF-Humanas tøjindsamling er en miljøforbedringsindsats i sin egen ret. Hvert stykke tøj,
der genbruges, repræsenterer en miljøforbedring. Ifølge Forbrugerrådets blad TÆNK (0911-2015) bruges i gennemsnit 1 kilo kemikalier og 350 liter vand til produktion af et kilo
færdigt tekstil. Hvis halvdelen af det tøj, som UFF-Humana indsamlede i 2016, erstattede
produktion af nyt tøj, svarer det til en besparelse på over 1.000 tons kemikalier og 370
millioner liter vand.
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Det er nemt at forstå: Når andre mennesker lider nød, skal vi hjælpe. Fordi vi kan. Og fordi det er
dét, mennesker gør: Står skulder ved skulder, når livet er hårdt. I UFFs unge dage gjaldt det
”Bekæmp Apartheid”, og det gjorde vi med brugt tøj, mursten og proteinkiks. Apartheid er der ikke
længere, men der er stadig brug for at stå skulder ved skulder. Nu gælder det brugt tøj, mere og
bedre uddannelse, sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene, begrænsning af global
opvarmning, bæredygtig energi, fødevaresikkerhed, partnerskaber, ja i det hele taget at arbejde i
forhold til at opnå FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

Ledelsesberetning

·

Foreningen arbejder med erhvervs Phd’en ”Miljøvurdering ved indsamling, genanvendelse
og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald” i samarbejde med DTU. Ét af projektets mål er at
bidrage med indsigt og dokumentation om genbrugsbranchen og miljøeffekten af
genbruget af tekstiler med det formål at skabe større viden og tillid hos forbrugerne,
således at de afleverer deres tekstiler korrekt.

·

UFF-Humana er som endnu eneste indsamler i Danmark testet i projektet ”The Nordic
textile reuse and recycling commitment”, startet på initiativ af Nordisk Ministerråd. Projektet
skal bl.a. etablere en frivillig certificeringsordning for tøjindsamlere med det formål at
mindske miljøpåvirkningen af tekstilforbrug og at styrke konkurrenceevnen for Norden ved
at øge genbrug og genanvendelse af tekstiler i Nordiske lande. UFF-Humana har været
med i projektet fra starten.

·

UFF-Humana arrangerede igen i 2016 vidensdelingsbesøg på en tøjsorteringscentral i
Litauen. I besøget deltog bl.a. repræsentanter fra ARC, Københavns Kommune og
DAKOFA.

Oplysning
·

UFF-Humana fik i december 2015, 25.000 kr. fra CISUs oplysningspulje til en fotoudstilling,
der fortæller om de nye Verdensmål. Udstillingerne blev vist på biblioteker og skoler i
sidste halvdel af 2016. I 2016 deltog UFF-Humana for 7. gang i kampagnen ”Verdens
Bedste Nyheder”, med 80 frivillige i 18 byer.

·

UFF-Humana arrangerede besøg af projektleder Majecha Ruzvidzo fra HOPE Harare og
frivillig i HOPE Bindura, Tinotenda Chinyani, til en foredragstourné i Danmark.

Økonomiske forhold i øvrigt
Foreningen ejer ikke fast ejendom, men anvender lejede lokaler (lager, kontor).
Udstyr til indtægtsskabende virksomhed / tøjindsamling, såsom tøjindsamlingscontainere og
varebiler, er dels ejet af foreningen, dels leaset.

Andel af administrationsomkostninger o.l.
Foreningen har i regnskabsåret anvendt 4% af indtægterne på administrationsomkostninger og
ikke-fordelte fællesomkostninger. Sidste år var administrationsprocenten 5%. Det er foreningens
målsætning at have en administrationsprocent, der ikke overstiger 6%.

Egenkapitalens størrelse i forhold til planlagte aktiviteter
Foreningen tilstræber at bruge sit økonomiske overskud til de formålsbestemte aktiviteter. Egenkapitalen bør
have en beskeden vækst.
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Formålsbestemte aktiviteter (fortsat)
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Ledelsesberetning
Usædvanlige forhold
Foreningen besluttede i slutningen af 2016 at anvende en ny regnskabsopstilling. Den nye regnskabsopstilling, som anbefales af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, vil gøre det enklere at
sammenligne UFF-Humanas regnskaber med andre organisationers regnskaber. Dette vil yderligere bidrage
til at skabe større gennemsigtighed i og viden om indsamlingsorganisationers økonomiske forhold. Den nye
regnskabsopstilling betyder f.eks., at man kan se, hvor meget UFF-Humana har brugt på hver af sine 3
formålsbestemte aktiviteter, ulandshjælp, miljøforbedring og oplysning.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke usikkerheder ved indregning og måling. Alt tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler,
vejes på industrivægte og videresælges efterfølgende.

Arbejdet med UFF-Humanas hovedaktiviteter udføres af ansat, lønnet personale. En væsentlig del af
foreningens indtægter anvendes derfor til lønninger. Også ulønnede frivillige deltager i foreningens arbejde,
men det er overvejende i forbindelse med kampagner som ”Verdens Bedste Nyheder” og salg af HOPEaviser. UFF-Humana anser jobskabelse som et af sine aktiver. Vores personale er en alsidig gruppe, flere har
personlig erfaring som ulandsfrivillig i Afrika eller Indien og udfører derfor arbejdet med stor indsigt og
ansvarsfølelse.
Foreningen har ved slutningen af 2016 i alt 14 ansatte medarbejdere. 11 arbejder med tøjindsamlingen, 1
med miljøforbedring, 1 med information og 1, foreningens daglige leder, med ledelse, partnerskaber og
information.

Organisatoriske forhold
UFF-Humana har i kraft af sin beskedne størrelse en enkel organisation. Hovedaktiviteten, indsamling af tøj,
sko og tekstiler, har 2 lokale ledere, én i Jylland og én på Sjælland, som refererer til den daglige leder.
Herudover har alle adgang til alle.

Forventninger til kommende regnskabsår
Der henvises til foreningens tre formålsbestemte aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

5

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: f5bde181ZxhTR5417889

Medarbejdere

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

Ledelsens erklæring
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana
People to People.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten
anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Helsingør, den 25. april 2017
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Daglig leder

Else Hanne Henriksen

Bestyrelse

Else Jeppesen
Formand

Carsten Hansen
Næstformand

Anne Fritzen

Jesper Wohlert

Tove Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People:
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 (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 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 årsregnskabet
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
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 regnskabsbrugerne 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:
·

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 sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

·

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
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.

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.
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.
Helsingør, den 25. juni 2017
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63
Kenn Elmgren
statsautoriseret revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

Regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Ulandshjælp
fra Folk til Folk - Humana People to People.
Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år.
Foreningen besluttede i slutningen af 2016 at anvende en ny regnskabsopstilling. Den nye regnskabsopstilling, som anbefales af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, vil gøre det enklere at
sammenligne UFF-Humanas regnskaber med andre organisationers regnskaber. Dette vil yderligere bidrage
til at skabe større gennemsigtighed i og viden om indsamlingsorganisationers økonomiske forhold. Den nye
regnskabsopstilling betyder f.eks., at man kan se, hvor meget UFF-Humana har brugt på hver af sine 3
formålsbestemte aktiviteter, ulandshjælp, miljøforbedring og oplysning.

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 ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle
afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og
kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
poster.
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Der er dog ikke sket ændringer i indregning og måling af aktiver og passiver, hvorfor den ændrede
regnskabspraksis ikke har haft indflydelse på resultat og egenkapital, men kun for måden regnskabet er
opstillet på.
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Regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter.
Organisationens indtægter omfatter kontingenter, donationer i form gavebeløb, indsamlinger o.l. samt
nettoomsætning fra salg af tøj.
Indtægter fra kontingenter indregnes i resultatopgørelsen ved modtagelse af beløbene og periodiseres over
kontingentperioden.
Indtægter i form af donationer o.l., hvor giver har betinget sig, at anvendelsen af donationen skal opfylde
nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. Beløb,
der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes som en forpligtelse i balancen.

Indtægter fra indsamlinger og lotterier indregnes i resultatopgørelsen, når indsamlingens eller lotteriets
resultat foreligger opgjort.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet
sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger anvendt til indtægtskabende aktiviteter
Omkostninger vedrørende indtægtskabende akiviteter omfatter omkostninger, der direkte er afholdt til
opnåelse af de tilknyttede indtægter og som ellers ikke ville have været afholdt, hvis ikke de indtægtskabende
aktiviteter var gennemført. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for afholdelse,
medmindre omkostningerne berettiger til indregning i balancen som en periodeafgrænsningspost.
I relation til gavebeløb samt offentlige tilskud omfatter omkostningerne eventuelle omkostninger afholdt for at
opfylde betingelserne for de modtagne beløb, herunder bl.a. administration, gebyrer mv.
Omkostninger vedrørende indsamlinger og lotterier omfatter bl.a. administration, gebyrer mv.
Omkostninger relateret til administration omfatter bl.a. direkte henførbare personaleomkostninger, herunder
andel af løn og gager baseret på de ansattes funktion og skøn, samt øvrige omkostninger, der er en direkte
følge af de udførte aktiviteter.
Omkostninger fra salg af varer omfatter bl.a. vareforbrug målt til kostpris, lagernedskrivninger, husleje samt
lagere leje og andre direkte omkostninger forbundet med driften, herunder andel af løn- og gager baseret på
de ansattes funktion samt af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver, der er anvendt til de
indtægtskabende aktiviteter.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger, der direkte kan henføres til organisationens administrative
funktioner. Heri indgår fx omkostninger til organisationens overordnede ledelse, kontorholdsomkostninger o.l.
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Ikke-kontante donationer o.l. indregnes alene i det omfang, at dagsværdien af disse kan opgøres pålideligt.
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Regnskabspraksis
Finansielle indtægter og –omkostninger
Finansielle indtægter og -omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle
leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser
og transaktioner i fremmed valuta samt amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld o.l.
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter
Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte henførbare afholdte omkostninger til
gennemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter hvor fordelingen kan ses af noterne.

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter tilgodehavender i form af huslejedeposita.
Materielle anlægsaktiver
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventet brugstider samt
forventet scrapværdier:
Indsamlingscontainere
Gaffeltruck og andre anlæg
Automobiler

5 - 10 år
3 – 8 år
5-8 år

Forventet scrapværdi
Forventet scrapværdi
Forventet scrapværdi

0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
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Omkostninger relateret til disse aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.
Omkostningerne omfatter bl.a. direkte henførbare personaleomkostninger, herunder andel af løn og gager
baseret på de ansattes funktion og skøn, samt øvrige omkostninger, der er en direkte følge af de udførte
aktiviteter.
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Regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger

Egenkapital
Egenkapital består af en disponibel kapital, der består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere
år.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender.
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Regnskabspraksis
Nøgletal
Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med anbefalinger fra organisationen ISOBRO. Nøgletal præsenteret i
ledelsesberetningen er beregnet således:
Nøgletal

Beregningsformel

Nøgletal udtrykker:

Overskudsgrad ved
indsamlinger mv.

Resultat af indtægtskabende
aktiviteter * 100
Indtægter ved
indtægtskabende
aktiviteter

Overskudsgrad ved indsamlinger viser den andel
af de i regnskabsperioden indtægtsføre midler,
som er tilbage til organisationen efter at direkte
henførbare omkostninger til frembringelse af
indtægterne er fratrukket.

Administrationsprocent

Administrationsomkostninger
og ikkefordelbare fællesomkostninger
* 100
Indtægter ved
indtægtskabende
aktiviteter
Omkostninger ved
formålsbestemte
aktiviteter * 100
Indtægter ved
indtægtskabende
Aktiviteter
Årets resultat * 100
Indtægter ved
indtægtskabende
Aktiviteter
Egenkapital * 100
Balance i alt
Indsamlede offentlige midler *
100
Indtægter ved
indtægtskabende aktiviteter

Administrationsprocenten viser den
del af organisationens samlede indtægter, der er
medgået til henholdsvis administration o.l. og
ikke-fordelbare kapacitetsomkostninger.

Formålsprocent

Konsolideringsprocent

Soliditetsgrad
Andel af offentlig
finansiering

Formålsprocenten viser den andel af
organisationens samlede indtægter,
der er medgået til formålsbestemte
aktiviteter i regnskabsåret i form af
afholdte omkostninger direkte henførbare til de pågældende aktiviteter.
Konsolideringsprocenten viser den del
af organisationens samlede indtægter,
der er medgået til konsolidering af
organisationens formue.
Soliditetsgrad udtrykker organisationens
finansielle styrke.
Andel af offentlig finansiering udtrykker den
andel af organisationens finansiering, der er
baseret på tilskud mv. fra offentlige
myndigheder.
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Hoved- og nøgletal
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter
Resultat af indtægtskabende aktiviteter

2016

2015

10.451
3.018

9.131
2.926

Administrationsomkostninger og ikke fordeltefællesomkostninger
Finansielle poster, netto
Resultat før formålsbestemte aktiviteter

417
-40
2.169

415
-104
1.720

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter
Årets resultat

1.893
276

1.551
169

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

731
896
1.627

797
1.113
1.910

0
683
683

0
607
607

0
0
744
1.427

0
0
1.303
1.910

14

13

29%
4%
18%
3%
42%
2%

32%
5%
17%
2%
32%
3%

Bunden og reserveret egenkapital
Fri egenkapital
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt
Gns. antal ansatte
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Hovedtal i t.kr.

Nøgletal i %
Overskudsgrad ved indsamlinger mv.
Administrationsprocent
Formålsprocent
Konsolideringsprocent
Soliditetsgrad
Andel af offentlig finansiering
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Note
1
2
3

2016

2015

223.559
257.412
9.970.459

237.502
406.452
8.487.056

10.451.430

9.131.010

Foreningen
Omkostninger ved egen virksomhed

71.384
7.361.938

71.409
6.133.422

Resultat af indtægtskabende aktiviteter

3.018.108

2.926.179

417.381
391.559

414.800
687.615

2.209.168

1.823.764

40.075

103.976

Resultat før formålsbestemte aktiviteter

2.169.093

1.719.788

Formålsbestemt aktivitet 1, Ulandshjælp
Formålsbestemt aktivitet 2, Miljø
Formålsbestemt aktivitet 3, Oplysning

1.095.208
461.171
337.070

734.344
424.783
392.069

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter

1.893.449

1.551.196

275.644

168.592

200.000
75.644

0
168.592

75.644

168.592

Offentlige midler
Indsamlede private midler
Indtægter ved egen virksomhed
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

4
5

6
7

Administrationsomkostninger o.l.
Kampagner/enkeltstående projekter
Resultat før finansielle poster

9

10
11
12

13

Finansielle omkostninger

Årets resultat
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Resultatopgørelse

Forslag til resultatdisponering
Henlagt til reserve for formålsbestemt aktivitet 1
Overført til næste år
Disponeret
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Balance 31. december
Aktiver
Note

19

2015

Deposita

64.592

64.343

Finansielle anlægsaktiver

64.592

64.343

Indsamlingscontainere
Gaffeltruck og andre anlæg
Automobiler

288.583
190.324
187.451

398.195
17.610
317.327

Materialle anlægsaktiver

666.358

733.132

Anlægsaktiver i alt

730.950

797.475

Færdigvarer og handelsvarer

255.091

230.751

Varebeholdninger

255.091

230.751
230.751

Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

326.248
121.796
41.622

506.033
115.753
85.796

Tilgodehavender

489.666

707.582

Likvide beholdninger

151.353

174.583

Omsætningsaktiver

896.110

1.112.916

1.627.060

1.910.391

Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver

20
21

22
23

Overført resultat
Reserve for formålsbestemt aktivitet 1

682.673
200.000

607.029
0

Egenkapital i alt

882.673

607.029

Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetalinger fra kampagner/enkeltstående projekter
Anden gæld

0
381.159
25.000
338.228

185.325
412.187
169.801
536.049

Kortfristet gæld

744.3870

1.303.3620

Gæld i alt

744.387

1.303.362

1.627.060

1.910.391

Passiver i alt
24
25
26

2015
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2016

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Leasingforpligtelser
Huslejeforpligtelse
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Pengestrømsopgørelse

23

2016

2015

Årets resultat
Ændring i driftskapital
Af- og nedskrivninger

275.644
-180.074
352.965

168.592
-252.360
484.602

Pengestrømme vedrørende drift

448.535

400.834

Frigørelse af deposita
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver

-249
-286.191
0

36.782
-81.365
158.678

Pengestrømme vedrørende investeringer

-286.440

114.095

Provenu ved indgåelse af langfristede gældsforpligtelser
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Afdrag på bankgæld

0
0
-185.325

0
-272.452
-283.000

Pengestrømme vedrørende finansiering

-185.325

-555.452

Årets forskydning i likvider

-23.230

-40.523

Likvider 1. januar

174.583

215.106

Likvider 31. december

151.353

174.583
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Note

Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People

Noter til årsregnskabet
2016

Offentlige midler
Tipsmidler
Formålsbestemte tilskud
CISU
GtS
Kampagner/enkeltstående projekter

2

Indtægter ved egen virksomhed

223.559

237.502

13.450
243.962

13.930
392.522

257.412

406.452

9.970.459
0

8.437.713
49.343

9.970.459

8.487.056

28.710
42.674

28.399
43.010

71.384

71.409

B

Salg af tøj
Andre indtægter

4

55.763
29.137
25.000
40.869
86.733

Indsamlede private midler
Medlemskontingenter o.l.
HOPE kampagne

3

53.758
0
169.801
0
0

Foreningen
Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Personaleomkostninger, jf. note 14
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A
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Noter til årsregnskabet

Omkostninger ved egen virksomhed

Administrationsomkostninger o.l.

Kampagner/enkeltstående projekter
Husleje
Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Doneret til ulandsprojekter, jf.note 16

2.210.844
3.437.976
484.602

7.361.938

6.133.422

353.373
64.008

350.285
64.515

417.381

414.800

155.950
235.609

5.565
682.050

391.559

687.615

C

Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Personaleomkostninger, jf. note 14

7

3.036.957
3.972.016
352.965

B

Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Personaleomkostninger, jf. note 14
Af- og nedskrivninger, jf. note 15

6

2015
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G-J
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Noter til årsregnskabet
2016

Andre eksterne omkostninger
Indsamlingsomkostninger
Driftsomkostninger for lastbiler mv.
Driftsomkostninger for container
Pakning og læsning
Pladsfinding
Leasing, fragt mv. af containere
Lagerregulering
Tab ved salg af driftsmidler
Støtte til projekter, rejser og materiel
Miljø Certificering og andre gebyrer

B
B
B
B
B
B
B
B
A,D,E,G,J
C,E

Tøjindsamlingsomkostninger
Rejseomkostninger
Møder og repræsentation
Kontingenter
Udstyr og materialer
Andre omkostninger

A,B,E,F
A,C,E
B,H,I
A
A

Netværkssamarbejde
HOPE Kampagne
Oplysning
PR, oplysning og kultur

F
F

975.608
1.081.098
133.203
329.352
67.792
167.465
(24.340)
0
170.145
51.271

196.372
923.324
118.201
178.009
87.443
122.433
53.502
88.677
13.180
0

2.951.594

1.781.141

93.170
14.722
8.646
2.047
5.950

55.625
20.028
20.445
1.236
9.600

124.535

106.934

14.710
35.528

19.496
108.513

50.238

128.009
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Noter til årsregnskabet
2016

Andre eksterne omkostninger (fortsat)
Lagerleje
Husleje
Vedligeholdelse lager
Lager udstyr
Inventar / vedligeholdelse lejlighed
Energi og vand, boliger

194.735
6.266
6.679
1.157
0
316

187.110
115.821
15.155
18.514
46.528
23.019

209.153

406.147

45.750
0
51.555
50.221
50.086
37.870
5.912
15.669
68.558
75.344
46.391
2.206

40.963
0
54.322
63.730
45.199
27.732
23.411
10.483
55.729
15.041
43.621
1.554

449.562

381.785

Andre eksterne omkostninger i alt

3.785.082

2.804.016

Andre eksterne omkostninger i alt er fordelt således:
Foreningen
A
Omkostninger ved egen virksomhed
B
Administrationsomkostninger
C
Formålsbestemt aktivitet 1
D
Formålsbestemt aktivitet 2
E
Formålsbestemt aktivitet 3
F
Kampagner/enkeltstående projekter
G-J

28.710
3.036.957
353.373
35.434
96.038
78.620
155.950

28.399
2.210.844
350.285
19.773
57.169
131.981
5.565

3.785.082

2.804.016

B
B
B
B
B
B

Lokaler

Revision mv. tidligere år
Afsat revision indeværende år
Bogføring m.v.
Telefon
Kontorleje
Rejse- og mødeomkostninger
Bankgebyrer m.v.
MultiData
Forsikringer
Skattefri kørselsgodtgørelse
Øvrige administrationsomkostninger
Tab på debitorer

C
C
C
C
C
C,I
C
A,B,C,D,E,F
C
A,B,C,D,E,F
C
B

Administration
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Noter til årsregnskabet
2016

Finansielle omkostninger

L

Renter, bank
Renter, lån
Renter, kreditorer
Tab på Andelskassen J.A.K. Slagelse
Kursreguleringer

10

[Formålsbestemt aktivitet 1]

[Formålsbestemt aktivitet 2]

[Formålsbestemt aktivitet 3]
Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Personaleomkostninger, jf. note 14

40.075

103.976

35.434
157.273
902.501

19.773
158.381
556.190

1.095.208

734.344

96.038
365.133

57.169
367.614

461.171

424.783

78.620
258.450

131.981
260.088

337.070

392.069

E

Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Personaleomkostninger, jf. note 14

12

14.274
15.850
7.939
50.000
15.913

D

Andre eksterne omkostninger, jf. note 8
Personaleomkostninger, jf. note 14
Doneret til ulandsprojekter, jf.note 16

11

5.209
5.406
4.201
0
25.259
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Noter til årsregnskabet
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Årets resultat fordelt på funktioner

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Foreningen
Indtægts skabende virksomhed
Administration
Formålsbest. aktivitet 1 - Ulandshjælp
Formålsbest. aktivitet 2 - Miljø
Formålsbest. aktivitet 3 - Oplysning
Projekt 1 - HOPE
Projekt 2 - CISU
Projekt 3 - GtS
Finansielle poster

Resultat
2016

67.208
9.970.459
0
0
0
0
243.962
169.801
0
0

(71.384)
(7.361.938)
(417.381)
(1.095.208)
(461.171)
(337.070)
(239.197)
(141.167)
(11.194)
(40.075)

(4.176)
2.608.521
(417.381)
(1.095.208)
(461.171)
(337.070)
4.765
28.634
(11.194)
(40.075)

10.451.430

(10.175.785)

275.645

Indtægter
2015

Direkte
Omkostninger
2015

Resultat
2015

Årets resultat fordelt på funktioner
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L

Foreningen
Indtægts skabende virksomhed
Administration
Formålsbest. aktivitet 1 - Ulandshjælp
Formålsbest. aktivitet 2 - Miljø
Formålsbest. aktivitet 3 - Oplysning
Projekt 1 - HOPE
Projekt 2 - CISU
Projekt 3 - GtS
Projekt 4
Finansielle poster

69.693
8.487.056
0
29.137
0
0
392.522
25.000
40.869
86.733
0

(71.409)
(6.133.422)
(414.800)
(734.344)
(424.783)
(392.069)
(426.000)
(60.002)
(44.612)
(157.000)
(103.976)

(1.716)
2.353.634
(414.800)
(705.207)
(424.783)
(392.069)
(33.478)
(35.002)
(3.743)
(70.267)
(103.976)

9.131.010

(8.962.417)

168.593
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Direkte
Omkostninger
2016
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2015

4.639.967
219.587

4.097.408
234.176

4.859.554

4.331.584

42.674
3.972.016
64.008
157.273
365.133
258.450

43.010
3.437.976
64.515
158.381
367.614
260.088

4.859.554

4.331.584

380.160
0

360.720
0

380.160

360.720

14

13

347.111

333.199

Personaleomkostninger
Lønninger
Omkostninger til social sikring og pension

Personaleomkostninger er fordelt således:
Foreningen
Omkostninger ved egen virksomhed
Administrationsomkostninger
Formålsbestemt aktivitet 1
Formålsbestemt aktivitet 2
Formålsbestemt aktivitet 3

A
B
C
D
E
F

Heraf samlet vederlag til:
Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitlig antal medarbejdere
Gennemsnitligt løn pr. medarbejdere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: f5bde181ZxhTR5417889

14

2016

Personaleomkostninger er i lighed med sidste år fordelt til de respektive aktiviteter baseret på
funktionsbeskrivelser for de enkelte medarbejdere og et skøn. Daglig leder er fordelt mellem forening
med 10%, formålsbestemt. aktivitet 1 – Ulandshjælp med 40% og formålsbestemt. aktivitet 3 –
Oplysning med 50%.

Ingen særlige incitamentsprogrammer
Ingen forpligtelser til at yde pension mv. til organisationens ledelse
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Af- og nedskrivninger
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger er fordelt således:
Omkostninger ved egen virksomhed

16

352.965

484.602

352.965

484.602

352.965

484.602

352.965

484.602

767.038
67.733
135.467
28.299
67.733
0
0
66.599
5.241

686.010
53.362
163.926
0
68.124
157.000
60.002
0
49.816

1.138.110

1.238.240

902.501
235.609

556.190
682.050

1.138.110

1.238.240

Doneret til projekter
HOPE indsamling , DAPP Zimbabwe.
Zimbabwe, Farmers Club
Guinea Bissau, Farmers Club
Træplantning
Zimbabwe Federation
Guinea Bissau, STOP Ebola
CISU, Guinea-Bissau
Sociale projekter i DK
Andet

Doneret til ulandsprojekter fordelt således:
Formålsbestemt aktivitet 1
Enkeltstående projekter
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Materielle anlægsaktiver
Indsamlingscontainere

Gaffeltruck og
andre anlæg

Anskaffelsessum primo
Tilgang
Afgang

3.076.198
65.614
0

240.200
220.577
0

944.726
0
0

Anskaffelsessum ultimo

3.141.812

460.777

944.726

Afskrivninger primo
Afskrivninger i året
Afskrivninger på udgåede aktiver

2.678.003
175.226
0

222.590
47.863
0

627.399
129.876
0

Afskrivninger ultimo

2.853.229

270.453

757.275

288.583

190.324

187.451

Bogført værdi

2016
18

2015

Varebeholdninger
Tøj

19

Automobiler

255.091

230.751

255.091

230.751

121.796

115.753

121.796

115.753

Andre tilgodehavender
Moms
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Egenkapital
Egenkapital 1. januar
Årets resultat

21

682.673

607.029

0
200.000
0

0
0
0

200.000

0

25.000

169.801

25.000

169.801

0
143.074
14.694
90.038
90.422
0
0
0

239.019
157.828
10.800
76.275
21.680
23.414
6.109
924

338.228

536.049

Forudbetalinger fra kampagner/enkeltstående projekter
CISU

23

438.436
168.593

Reserve for formålsbestemt aktivitet 1
Hensættelser 1. januar
Årets hensættelse
Uddelt af de hensatte midler

22

607.029
75.644
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2015

Anden gæld
Lån
Skyldig A-skat og AMBI
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Forudbetalt kørselsgodtgørelse og skyldig løn
Udlæg, Kaj Pihl
Udlæg Else Hanne
Udlæg, Kit Bruun
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Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.
Forudbetalinger fra kampagner/enkeltstående projekter
Ændring i anden gæld

24

(24.340)
217.916
(31.028)
(144.801)
(197.821)

53.502
(11.553)
(451.777)
169.801
(12.333)

(180.074)

(252.360)

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2015

Til sikkerhed for bankgæld på tkr. 0 har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt
tkr. 500.
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Leasingforpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
164 containere, restløbetid i 43-51 måneder med en ydelse på t.kr. 3-5, i alt t.kr. 396.
1 bil, restløbetid i 21 måneder med en ydelse på t.kr. 4, i alt t.kr. 82.
1 bil, restløbetid i 16 måneder med en ydelse på t.kr. 4, i alt t.kr. 63.
1 bil, restløbetid i 53 måneder med en ydelse på t.kr. 3, i alt t.kr. 184.
1 bil, restløbetid i 57 måneder med en ydelse på t.kr. 4, i alt t.kr. 203.
1 bil, restløbetid i 51 måneder med en ydelse på t.kr. 3, i alt t.kr. 156.
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Huslejeforpligtelse

Opsigelsesperiode

Type
Kontor
Lager
Lager
Lager

3 mdr.
3 mdr.
6 mdr.
3 mdr.

Forpligtelse
pr. 31/12-2016
t.kr.
9
15
34
10
68
29

Else Hanne Henriksen

Else Jeppesen

Som Direktør

Som Bestyrelsesformand
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Carsten Hansen
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Anne Fritzen

Kenn Elmgren
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