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@edmark
Påtegninger

Ledelsespátegnlng

Ledelsen har dags dato afla4 årsregnskabet for 2016 for New Life Outreach Danmark.

Ärsregnskabet er aflagt loverensstemmelse med dansk lovgtunlng og Bod regnskabsskik med de tilpasninger,

der er relevante for en ikke kommerclel organ'satíon. Med et overskud på kr, 126.825 har oryanisationen
styrket egenkapltalen, så den ved regnskabsåret udløb er på kr. ¡:11.305.

Vi anser den valgte regnskabsprakls for henslgtsmæssig, således at ånnpporten g¡ver et retvisende billede af
foreningens aktiver og passlver, finansþlle stillint samt resultatet.

Årsregnskabet indstllles til genera lforsamlingens godkendelse.

R¿nne, den 1,4. juni20L7
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen af New life Outreach Danmark

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for New Life Outreach Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
å

rsregnska bsloven.

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

stilling pr. 3L. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

1.

januar - 31. december

2016 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 (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 selskabet, 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 ioverensstemmelse
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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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, herunder revisionsinstruks jf. bekendtgørelse nr.170L af 21. december 2010 fra

Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

ldentificerer 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.
a

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.
a

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.
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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
å

rsregnska bsloven.

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.

Udtalelse om driftstilskud fra Kulturministeriet
Det er vores opfattelse, at tilskuddene fra Kulturministeriet er anvendt til de bevilgede formål og at der er etableret

forretningsgange og interne kontroller, der understØtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er
anvendt sparsommeligt og i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.

Aarhus, den 14. juni2OtT

Redmark
Statsa

utoriseret Revisionspa rtnerselskab

CVR-nr 29 44 27 89

Tim Dürr Nielsen

Platz

Statsa utoriseret revisor

Statsautor¡seret revisor
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Foreningsoplysninger

Organisationen

New Life Outreach
Sagavej 5,37OO Rønne

Direktion

Telefon:

29287t63

CVR-nr.:

25 08 53 96

Stiftet:

26. marts 1999

Hjemsted:

Rønne

Regnskabsår:

L.

januar

-

3L. december

Egon Falk

Hannah Falk

Bestyrelse

Nick Hansen (Formand)
Ruben Holmgreen Falk (Næstformand)
Rasm us Christiansen (Sekretær)

Joel Raburn

Christian Brink
Lene Marie Rasmussen
Hasse Falk Jakobsen
Jens Haslund-Thomsen

Bogholder

Lene Marie Rasmussen

Revision

Redmark
Statsa utoriseret revisionspartnerselskab

Sommervej 3LC,8270 Aarhus V
Kontaktpersoner:
Statsautoriseret revisor Sten Platz
Statsautoriseret revisor Tim Dürr Nielsen
Cand.merc.aud. Hans Peter Jensen
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Ledelsesberetning

Beretning

Organisationens formål er at dríve kristen mission i Afrika efter de retningslinjer, som Biblen angiver for en
sådan virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Trods en nedgang i indtægterne, har organisationen opnået et forbedret resultat.

Arets resultat anses derfor for tilfredsstillende

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

foreningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for New Life Outreach Danmark 201"6 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 índregnes 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 6konomiske 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 tillægfradrag 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.

And re eksterne omkostninger

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

New Life Outreach Danmark
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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

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende

New Life Outreach Danmark
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Resultatopgørelse

Noter

1

Ordinære

indtægter

2

Andre eksterne omkostninger

kr

t.8t?.74L

-1.095.347

-1.278.3t9

601.999

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

-475.L74

..

Driftsresultat..............
Finansielle udgifter....

resu1tat..............

New Life Outreach Danmark

2015

kr.

t.697.346

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

Årets

20t6

::

-

Ärsregnskab for 2016

535.422

-480.274

L26.825

55.148

0

0

L26.825

55.148

l0
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Balance

2016
kr.

2015

17.O22

22.123

2.000

2.000

Likvide midler

250.45L

L39.785

Omsætningsaktiver

269.473

163.908

Aktiver

269.473

163.908

Noter

kr

Aktiver

Pe

riodeafgrænsn ingsposter

..

Andre tilgodehavender .........

Passiver

Egenkapital primo..

4.480

-s0.668

Overført resultat....

726.825

55.148

Egenkapital

131.305

4.480

5.000

10.000

1_33.168

1,49.428

138.168

L59.428

Gældsforpligtelser.......

138.168

L59.428

Passiver

269.473

163.908

Kortfristede

4
5

gældsforpligtelser

Eventualaktiverog eventualforpligtelser
Pantsætningerog sikkerhedsstillelser
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Noter

2016
kr

20t5

9n........

849.810

823.538

Gavebreve LL 5 fZ

s.000

7.000

Færøerne

3.s00

0

247.678

252.9L7

317.000

3I4.703

7L.512

74.879

0

s3.86s

Momskompensation

5.41.L

4.703

Annonceindtægter

6.000

6.000

12.000

L2.000

r79.435

264.L36

Note

I

Gaver

Da

Ordinære indtægter

LL

I

nske menigheder og foreninger..............

Udenlandske givere......

ïips- og 1otto...........
TFAK-puljen

..

lndkommen sponsoraftale ...............
Gaver fra andre humanitære organisationer..

L.697.346

kr

1,.8L3.741

Note 2 Andre eksterne omkostninger
Nyhedsbrevet ..............

39.220

42.360

Administration..............

77.zt0

88.882

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

984.977

L.134.257

Eksport Afrika.

0

7.237

Rejse Tanzania....

0

s.583

I

1,.095.347

alt
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Noter

20L6

20t5

kr

kr

376.308

36s.400

0

10.000

40.339

40.339

0

12.000

46.800

4s.000

Rejser med bilag

7.100

2.308

Bestyrelsesudgift er........

2.878

2.747

Andre personaleudgifter .........

L.749

2.480

Note 3 Personaleomkostninger

Løn Hannah og Egon Falk ............

Arbejdspenge ................
Forsikringer
Pension
Løn Lene Marie Rasmussen.

1a1t...........

475.L74

Fuldtidsbeskæftigede medarbejdere har iårets løb udgjort

2

480.274

2

Note 4 Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Foren i ngen ha r ingen eventua la ktiver og eventua lforpl igtelser

Note 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

350.704 NLO

RE

2016
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