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Administrator- osb rng

Administrator og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2olgfor Hjerte for Afrika.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
A, samt foreningens vedtægter.

vi anser den valgte regnskabspraksis for henslgtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet etretvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat,

lngen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, ogder påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vu rderingen af foreningens finansielle stilling.

Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Suldrup, den 31. ianuar 2020

Adm¡nistrator

,Í,1( ¿{* d'-
lnge Marie Andersen
Kasserer

úr,
Nørlundreben Helle Langdahl Thorkild Houe Andersen

arslund Torben Andersen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 1. februar 2020

Ðir¡gent
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Den uafhæ rev¡sors rev¡s¡on spa tegn¡

Til medlemmerne i Hjerte for Afrika

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hjerte forAfrika for regnskabsåret L. januar - 31. december 201g, deromfatter resultatopg6relse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udar-bejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmerser, samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr' 3L' december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1' januar - 31"' december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, samt fore-ningens vedtægter.

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 ansva r ifØlge disse standarder og krav er nærmere be_
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet,,. Vi er uafhæn-
gige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBA,s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores Øvrige etiske for-
pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt 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 årsregnskabslovens bestemmelser, samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvide-
re 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 fortsæt-
te 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 foreningen eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det-
te.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores måler at opnå høigrad 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 ioverensstemmelse 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 indffydelse på de Økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafh rev¡s¡ons

som led i en revision, der udføres ¡ overensstemmelse med internationale standarder om revision og deyderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 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 foreningens interne kontror.

e 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, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. vores konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem tif datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidi-
ge begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

o 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 biilede 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.
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Den reviso rs

Aarhus, den 31. januar 2020

Redmark
Ståtsautor¡seret Revisionspartnerselskab
CVR-nr

P

statsautorlseret rev¡sor
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Foreni

Foreningen

Eestyrelse

Administrator

Revisor

Bankforbindelse

Hjerte for Afrika

Kirketerpvej 70

9541

CVR-nr.:

Regnskabsår:

37 37 4490

1. januar - 31. december

Preben Nørlund

Helle Langdahl

Thorkild Houe Andersen

Per Harslund

Torben Andersen

lnge Marie Andersen

Redmark

Statsautor¡seret Revisionspartnerselskab

Sommervej 31C

82L0 Aarhus V

Jutlander Bank
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Årsrapporten for Hjerte for Afrika er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelserfor regnskabsklasse A, samt foreningens vedtægter.

::Ï;:"t 
med årsrapporten er at give et retvisende biilede af foreningens aktiviteter for regnskabspe-

@,,,,: t,,, ,,t¡1

Anvendt ksis

Resultatopgørelsen

lndtægter

Indtægter fra medlemmer, gaver og sponsorater indtægtsføres i takt med disse indtægter modtagesDisse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved
første indregning til kostpris.

ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen.
opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital.

Der afskrives ikke på foreningens ejendom.

þv rige gæ I dsforpl ¡ gte I se r

fiv rige gældsfo rpligte lser væ rdia nsættes til no m inel værd i
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Res L nuar - 31. december

Note

1 lndtægter

lndtægter i alt

2 Personaleomkostninger

3 Materialer

Vedligeholdelse, løbende
4 Administrationsomkostninger

Omkostninger i alt

Finansielle omkostninger

Årets resultat

Årets resultat fordeles således

Overført til overført resultat

Overf ørl til "Ovedørt resultat,,

I alt

20t9 20t8

563.226 L.r72.907

563.228 t.t72.908

-130.266

-3s6.737

-636

-2L4.834

-33.520

-960.995

0

-175.853

-702,473 -1. L70.368

-2.199

-t41.444

2.158

4.698

-L47.444 4.698

-14t.444 4.698

-141.444 4.698
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Balance 31. decem ber

Aktiver

Note

Anlægsaktiver

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5 Ejendom

Materielle anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

6 Andretilgodehavender

Tilgodehavender i alt

7 Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

20L9 20L8

55.971

362.786
55.971

435.542

478.757 491.513

1"1.796 L7.5t2
430.553 509.02s

6.82s 61.396

6.82s 61.396

290.743 274.669

297.568 336.065

728.tzt 845.090
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nce 31. ber

Passiver

Note

Egenkapital

8 Overført resultat

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

, Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

10
Eventualforpligtelser

2Aß 2078

675.82s 817.269

675.825 8L7.269

52.296 27.827

52.296 27.821,

52.296 27.82t

728.t21 845.090
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Noter

2079 2018

t. lndtægter

Gaver givet ved møder
Loppemarked-salg

Medlemsskab HfA

Sponsorater

Gaver

Gaver + Betaling ifm. generalforsamling
Varesalg

Personaleomkostninger

Andre lønomkostninger/medicin

Omk. Evariste

Omk. Elysee Yerima

Omk. CAR

Materialer

I ndfø rse lsom kostn inger
Varer til brug i CAR

M ed lemsska b/god kendelser

Fragtomkostninger

L.798

2L.600

15.550

2L2.350

301.549

9.707

t.272

195

20.094

16.050

770.300

359.859

6.165

244

563.226 t.t72.907

2

15.161

11.401

0

L03.704

0

500

t0.428

22.592

130.266 33.520

3.

3.204

33.O,672

40.297

0

80.185

s69.247

0

311.569

374.t73 96CI.995
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Noter

2079 2018

4. Administrationsomkostninger

Udarbejdelse og revision af årsrapport
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Porto

Kontorartikler

Kontingenter

Annoncer og reklame
Telefon

B¡I¡CAR

Repræsentation

Omkostninger i forbindelse med godkendelse i CAR

Småanskaffelser

Rejseom kostninger
Generalforsa mling

5. Materielle anlægsaktiver

Kostpris L. januar 2019

Tilgang

Afgang

Kostpris 31. december 2Ot9

Opskrivninger 31. december 2019

Regnskabsmæssig værdi 31. decembe r 2Ot9

6.047

-3,284

160

0

3.400

7.022

4.079

27.991

0

r.3.159

2.ra7
I40.739

1..978

7.942

0

72

720

0

0

4.180

30.866

224

12.328

376

114.328

4.817

197.398 175.853

Ejendom

3I9.776

158.776

-tr5.766

362.786

0

362.786

6. Andre tilgodehavender

Moms
6.825 61.396

61.396

Hjerte for Afrika . Ärsrapport for 2OI9
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Noter

31,/t2 2019 3r/72 2018

7 Likvide beholdninger

Kasse

Bankkonto, medlemsgebyr
Bankkonto, sponsorater og gaver

Bankkonto CBCA Bank, Bouar
Ba nkkonto

Overført resultat

Overført resultat 1". januar 20j.9
Årets overførte overskud eller underskud

Pantsætn¡nger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i foreningens aktiver

Eventualforpl igtelser

Der er ingen eventualforpligtelser

596

60.1.61

97.933

39.265

92.788

1.514

1.031

57.87L

136.21,4

78.039

290.743 274.669

8.

8r7.269
-1.4L.444

8L2.57L

4.698

675.825 817.269

9
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