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Pàte8ninger

Ledelsespåtegnlng

Ledelsen,har dags dato aflagt årsregrukabet for 2014 for New Life Outreach Danmark'

Årsregnskabet er aflagt I overenssternmetse rned dansk lovgivning og god regnskabsskik med de tilpasninger,

der er relevante for en ikke kommerciel organisation. Med et underskud på tcr. 72,7t9 har organisationen

reduceret egenkapitalen yderligere, sá den ved regnskabsåret udløb er negatiV rned kr' 50,668'

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvìsende billede af

foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Arsregnskabet indstilfes til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 15. aPril 2015

/')

f,ørr*^l ffi /¿Direktion:

Bestyrelser

Direktør

Hannah Falk

ÐirektÉr

ffi- -:Ð7'./<_,/ft-¿y"n/nuçrfuotmgreen Falk

Fermandr SekrêtêÊr

Hasse Falk Jakobsen

Bergur rd Raburn
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Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen af New Life Outreach Danmark

Vi har revideret årsregnskabet for New Life Outreach Danmark for regnskabsåret 1. januar - 3l-. december
2O1,4, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet er
udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og god regnskabsskik med de tilpasninger, der er
relevante for en ikke kommerciel organisation.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bilfede. 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.

Revisors ansvar
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen ioverensstemmelse med internationale standarder om revision ogyderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning, herunder revisionsinstruks jf. bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 20L4 f ra

Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfprer revisionen for at
opnå hØj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risi

for væsentlige fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af

å rsregnska bet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold

c
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Den uafhængige revisors erklæring

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

finansielle stilling pr.3L. december 201-4 samt af resultatet af foreningens aktiviteterfor regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2OL4 i overensstemmelse med lovgivningen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til aftale gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i

tillægtil den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 16. april 2015

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselska b

Sten Platz

Statsa utoriseret revisor
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Foreningsoplysninger

Organ¡sat¡onen

Direktion

Bestyrelse

Bogholder

Revision

New Life Outreach

Sagavej 5

3700 Rønne

Telefon

CVR-nr.:

Stiftet:

Hjemsted:

Regnskabsår

29 28 71 63

25 08 53 96

26. marts 1999

Rønne

L. januar - 31. december

Egon Falk

Hannah Falk

Nick Hansen (Formand)

Ruben Holmgreen Falk (Næstformand)

Rasmus Christia nsen (Sekretær)

Bergur Skovgaard

Joel Raburn

Hasse Falk Jakobsen

Jens Haslund-Thomsen

Lene Marie Rasmussen

Redmark

Statsautoriseret rev¡sio nspa rtnerselska b

Sommervej 31C

8210 Aarhus V

Konta ktpersone r:

Statsautoriseret revisor Sten Platz

Cand.merc.aud. Hans Peter Jensen
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Ledelsesberetning

Beretning

Organisationens formål er at drive kristen mission i Afrika efter de retningslinjer, som Biblen angiver for en

sådan virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonom¡ske forhold

Organisationen har konstateret en fremgang i indtægterne, men da udgifterne overstiger indtægterne,

fremkommer således et underskud for regnskabsåret.

Årets resultat anses derforfor mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke

foreningens fina nsielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for New Life Outreach Danmark 2014 er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og god

regnskabsskik med de tilpasninger, der er relevante for en ikke kommerciel organisation.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indgår, 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 foreningen, og

aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser 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 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 t¡llægÆradrag 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 årsregnskabet

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Ordinære indtægter

Ordinære indtægter indregnes i resultatopgØrelsen, når de er indgået.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, forsikringer, NLO Projekter mv

7New Life Outreach Danmark - Årsregnskab for 20t4
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, primært vedrørende New

Life Outreach Projekter i Tanzania.

Balancen

Varelager

Varelager måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde af at nettorealisationsværdien er lavere end

kostprisen, nedskrives til denne værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres

med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld i Qvrigl er målt til amort¡seret kostpris svarende til nominel værdi.

New Life Outreach Danmark - Årsregnskab for 2Ot4 I
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ResultatopgØrelse

Noter
20L4 20t3

kr.

1.898.102 1.665.700

-1.440.532 -1..739.262

457.570 526.438

-530.279 -533.395

-72.709 -6.957

0 -10

-72.709 -6.967

kr

1 Ordinære indtægter

2 Andre eksterne omkostninger .....................,

Bruttoresultat ...............

3 Personaleomkostninger..........

Driftsresu|tat.........................

4 Finansielle udgifter

Årets resultat

New Life Outreach Danmark - Arsregnskab for 2Ot4 9
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Balance

Noter
20t4

20.944

4.385

37.080

2013
kr.

134.240

6.785

40.o42

kr

Aktiver

Periodeafgrænsningsposter.......

Andre tilgodehavender

Likvide midler

Omsætningsaktiver

Aktiver

Passiver

Egenkapital primo .....

Overført resultat .......

Egenkapital

Pengelån

Anden gæ|d.......

Kortfr¡stede gældsforpligtelser ...

Gældsforpligtelser..........

Passiver

6 Eventualaktiverog eventualforpligtelser

7 Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

62.409 181.067

62.409 !8t.067

22.O41.

-72.t09

29.008

-6.967

-50.668 22.O4t

15.000

98.077

20.000

139.026

LL3.O77 159.026

LL3.O77 1s9.026

62.409 181.067
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Noter

Note 1 Ordinære indtægter
20t4

kr.
20L3

876.343

7.000

2.200

268.283

3.872

26.753

77.860

50.895

9.795

12.936

8.000

22.000

r40

243.O91

56.532

kr

Gavebreve LL 5 12

Færøerne..

Danske menigheder og foreninger.....

Udenlandske givere..........

lndkommet til rejser

Tips- og 1otto....................

TFAK-puljen

Biblioteksstyrelsen ..........

Momskompensation .......

Annonceindtægter .........

lndkommen sponsoraftale .................

Salg af bøger

Gaver fra andre huma nitære orga nisationer.....

Andre indtægter.........

1.026.447

7.000

2.000

268.323

L5r.707

55.284

76.337

42.452

0

5.037

6.000

12.000

0

230.786

14.729

1.898.102 1.665.700

Note 2 Andre eksterne omkostninger

Nyhedsbrevet

Bog & CD forbrug mv

Administration..........

NLO projekter. ..........

Eksport Afrika. .....

Rejse Tanzania.....

43.857

0

7I.4LL

1.240.951.

24.540

59.773

59.574

0

80.82L

847.392

124.r75

27.300

1.440.532 L.L39.262
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Noter

Note 3 Personaleomkostninger

Løn Hannah og Egon Falk

Arbejdspenge ..................

Forsikringer.

Pension......

Rejseomkostninger møder i Danmark.

Løn Lene Marie Rasmussen

Bestyrelsesudgifter........

Andre personaleudgifter

I alt

Fuldt¡dsbeskæftigede medarbejdere har i årets løb udgjort.......

Note 4 Finansielle udgifter

Ba n krente r

Andre renteindtægter

I a1t............

Note 5 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventuala ktiver og eventualforpligtelser

Note 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ingen pa ntsætninger og sikkerhedsstillelser

2014
kr.

367.065

30.000

40.339

36.000

0

45.000

3.r28

8.747

20L3
kr

355.957

30.000

40.339

36.000

21.588

42.O00

6.0L1

1.500

530.279 533.395

2 2

0

0

10

0

0 10

350.704 NLO RE 2014
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