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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt arsrapporten for regnskc1bsåret l 1anu,.if ::il december 

2019 for New Life Outreach Danmark 

Årsrapporten er aflagt I overensstemmelse med årsregnskabsloven 

V1 anser den valgte regmkabspraks1s for hensigtsmæssig og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finans,ellr: stilling pr 31. december 2019 samt af 

resultatet af selskabets akt1v1teter for regnskabsåret 1 Januar 31 december 2019 

Årsrapporten indstilles til foreningens godkendelse 

Rønne. den 21 april 2020 

Direktion %1møf~:ri- 
Hannah Falk 

Bestyrelse 
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æedmark 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til ledelsen i New Life Outreach Danmark 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for New Life Outreach Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi 
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar- 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be 
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængi 
ge af selskabet 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 forpligtel 
ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk 
keligt 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 overens 
stemmelse med års regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel 
sen anser 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 selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen 
sigt 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 fejlin 
formation, 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 revisi 
on, 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. Fejlinformatio 
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig 
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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æedmark 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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. 1701 af 
21.december 2010 fra Kulturministeriet, 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 vo 
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam 
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets 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 væsent 
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel 
skabets 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 revisions bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem 
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif 
ten. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 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 planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli 
ge 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. 

New Life Outreach Danmark· Årsrapport for 2019 3 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 hen 
hold 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 fun 
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aarhus, den 21. april 2020 

Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

R-nr. 29 44 27 89 
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æedmark 

Foreningsoplysninger 

Foreningen New Life Outreach Danmark 

Sagavej 5 

3700 Rønne 

Telefon: 29 28 7163 

CVR-nr.: 

Stiftet: 

Hjemsted: 

Reg ns ka bså r: 

25 08 53 96 
26. marts 1999 

Rønne 

1. januar - 31. december 

Bestyrelse Nick Hansen, Formand 

Ruben Holmgreen Falk 

Lucas Skræddergaard 

Jens Haslund-Thomsen 

Joel Raburn 

Michael Riis Kaarby 

Lene Marie Rasmussen 

Direktion Egon Falk 

Hannah Falk 

Bogholder Lene Marie Rasmussen 

Revision Redmark 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Sommervej 31C 

8210 Aarhus V 
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æedmar-k 

Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Foreningen har kunne konstatere en stigning i indtægter i 2019, men dog med underskud for året. 
Ledelsen anser årets resultat for utilfredstillende, men som forventet. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke 
menighedens finansielle stilling. 
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(Dedmairk 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2019 2018 

1 Ordinære indtægter 1.849.906 1.729.911 
2 Andre eksterne omkostninger -1.912.735 -1.614.506 

Resultat før finansielle poster -62.829 115.405 

Øvrige finansielle omkostninger -345 -135 

Årets resultat -63.174 115.270 

Forslag til resultatdisponering: 

Overføres til overført resultat 0 115.270 
Disponeret fra overført resultat -63.174 0 

Disponeret i alt -63.174 115.270 
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æedmark 

Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2019 2018 

Omsætningsaktiver 

Andre tilgodehavender 2.000 4.000 
3 Periodeafgrænsningsposter 53.784 16.052 

Tilgodehavender i alt 55.784 20.052 

Likvide beholdninger 116.353 207.219 

Omsætningsaktiver i alt 172.137 227.271 

Aktiver i alt 172.137 227.271 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2019 2018 

Egenkapital 

Egenkapital primo 171.638 56.368 
Overført resultat -63.174 115.270 
Egenkapital i alt 108.464 171.638 

Gældsforpligtelser 

Anden gæld 63.673 55.633 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 63.673 55.633 

Gældsforpligtelser i alt 63.673 55.633 

Passiver i alt 172.137 227.271 

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

5 Eventualposter 
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G,edmairk 

Noter 

2019 2018 

1. Ordinære indtægter 

Gaver LL§ 8A 699.404 755.742 
Gavebreve LL§ 12 1.000 1.000 
Færøerne 0 500 
Danske menigheder og foreninger 139.793 223.667 
Udenlandske givere 483.340 310.616 
Tips- og Lotto 69.362 67.923 
Momskompensation 7.840 5.991 
Annonceindtægter 8.000 8.000 
Gaver fra andre humanitære organisationer 275.023 356.472 
Tilskud fra Kulturministeriet 100.000 0 
Medlemmer NLO 66.144 0 

1.849.906 1.729.911 

2. Andre eksterne omkostninger 

Nyhedsbrevet 55.189 56.649 
Tilskud til administrative udgifter i NLO 218.900 506.891 
NLO projekter 1.046.766 958.505 
Konsulent 308.016 0 
Administrationsomkostninger 174.530 84.681 
Rejse Tanzania 109.334 7.780 

1.912.735 1.614.506 

3. Periodeafgrænsningsposter 

Forudbetalte omkostninger 53.784 16.052 

53.784 16.052 

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Foreningen har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

5. Eventual poster 

Foreningen har ingen eventualaktiver eller eventualforpligtelser. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for New Life Outreach Danmark er aflagt i overensstemmelse årsregnskabslovens 
bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der er relevante for en ikke kommerciel 
organisation. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre 
de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska 
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel 
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig 
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor 
ten aflægges, og som vedrører 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, lokaler, mission mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, primært vedrørende 
lokaler. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned 
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 
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(Dedmark 

Anvendt regnskabspraksis 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren 
de efterfølgende regnskabsår. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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