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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Hope Danmark.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Odder, den 30. juni 2017

Bestyrelse

Hans Chr. Hansen
formand

Anne Mie Skak Johanson
næstformand

Brian Rostved
kasserer

Jakob Kortegaard Højland

Leif Johanson

Jette Høst Fausholt

Jette Bach
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmer af Hope Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hope for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i
anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i
overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.

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.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller
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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.

•

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 bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om bestyrelsen 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 til ækkelige, 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 bl.a. 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.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen 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 god
regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation
i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 30. juni 2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Arbejde i Hope Danmark er delt op i følgende arbejdsgrene
•
Children Of Hope (COH)
•
Civilsamfundsudvikling
•
Ungeture
•
PR og marketing samt Craft
CHILDREN OF HOPE
Ved årsskiftet 2016 havde CHO 100 børn på HOPE skolen Covenant Community Nursery and Primary School
i Kirolo. Skolen er i rivende udvikling, ikke kun pga. fadderskaber men også fordi Jonathan Tusubira er god til
at skaffe støtter og midler til bygninger. Der bygges lærerboliger, der er indrettet lokaler til kostelever der er
indkøbt jord af naboer til bygning af samlingssal og køkkenfaciliteter.
Da Hope ikke ønsker at skabe skoler der udelukkende er drevet af fadderskabspenge, er der vedtaget at antallet
af fadderskaber på en enkelt skole ikke overstiger 100. Derfor at staben i COH i foråret forsøgt at etablere et
samarbejde med en skolen i Isingo. Samarbejdet var i sin opstart men måtte stoppe da skoleledelsen hellere ville
være en kommunal skole, drevet af offentlige midler. Hope Danmark ønskede ikke at fortsætte samarbejdet, da
organisationen ikke vil sponsorere børn på en skole, der allerede får offentlige midler og tilbyder gratis skolegang.
COH skulle se sig om efter en ny skole og fandt Starlight i Namasagali. Lige omkring årsskiftet 2017 blev
samarbejdet etableret og Betty, der er socialmedarbejder i COH kunne finde 30 børn i lokalområdet, der var
trængende og havde behov for fadderskab. Disse elever er nu i skole.
På skolen i Kirolo er der med hjælp fra blandt andet kollektgaven fra SommerOase 2016 blevet etableret en
legeplads bygget af East African Playground. Der kan ses billeder på Hopes hjemmeside. Skolen har en aftale
med lokalområdet om, at legepladsen må benyttes af andre børn, når der ikke er skole.

CIVILSAMFUNDSUDVIKLING
I 2015 blev projektet “Strengthening the capacity at community level to prevent, detect and treat NCDs in 5 subcounties in Kamuli district” godkendt af CISU, og dermed også finansielt støttet med 416.000,-. Projektet laves
i samarbejde med KANENGO. Projektet har til formål at øge viden om sukkersyge, forhøjet blodtryk m.fl. Der
er leveret et meget flot resultat gennem 2016. Der er skabt opmærksomhed på disse livsstilsrelaterede sygdomme
med ændret livsstil, nyt syn på madvaner m.m. som følge. Syntomer fra livstilssygdommene blev tidligere kategoriseret, som effekten af trolddom og heksekunst, primært pga. af uvidenhed om sygdommene. Med dette projekt kommer der viden og forståelse helt ud i involvere landsbyer.
Således er der i 2016 udfyldt og indtastet 1000 spørgeskemaer, hvor databehandlingen har medført viden om
Diabetes 2, forhøjet blodtryk i landsbyerne samt opmærksomhed omkring genvinsten ved ændret livsførelse
nemlig længere levetid og sundere levevis
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Kamuli er også kommet på det politiske landkort. Ikke kun gennem fortalervirksomhed i CISU projektet, men
også gennem KANENGO’s leder Moses med hans helt særlige evne til at relatere til mennesker og få politikere
i tale. Nu er der en bevidsthed om livstilssygdomme i lokalområdet og dermed er det opstået et lokalt krav til
regeringen om medicin, udstyr etc. Projektet afsluttes sommeren 2017.

UNGETURE
I 2016 sendte Hope Danmark et ungeteam fra Bethlehemskirken i København til Kamuli. Disse unge var før
afrejse på Bootcamp. Hope Danmark stod for den forberedende undervisning. Turen blev afviklet med Sigurd
Fausholt som turguide og med turens indholdet sat i faste og trygge rammer af Henning Fausholt.
I løbet af 2016 er Hope Danmark kontaktet af Karlslunde Strandkirke, der gerne vil tage unge på tur til Uganda
i 2017. Hope Danmark har derfor i samarbejde med BUO arrangeret en tur. Børne og Unge Oase udbyder som
landsorganisation turen og den er dermed åben for unge fra hele landet. Således er der allerede en bred repræsentation geografisk af unge tilmeldt turen i 2017.
Vi benytter alle de samarbejdspartnere vi har i afvikling af ungeture. Det er vigtigt, at de unge får så bred en
oplevelse af Hope Danmarks aktiviteter.
I den forbindelse har Odsherreds Efterskole sendt teams afsted på ugeture arrangeret i samarbejde med Henning
Fausholt og stab fra Odsherred Efterskole. Turenes mål har været besøg hos Hope Danmarks partnere.

PR/MARKETING OG CRAFT
Det er også med stolthed at Hope Danmark i dag kan præsentere vores nye hjemmeside.
PR-mæssigt annoncerer Hope Danmark i nogle af de for os kendte medie. Målet er at skaffe nye faddere. Det
er lidt trægt. David Wanninger gør et stort arbejde for at holde organisationens PR-materiale nutidige og tidsrelevante.
Craft butik sælger rigtigt godt, Den er primært båret af frivillige hænder nemlig Søs Friis, der i flere år har organiseret butikken på SommerOase. Vi kunne bruge flere hænder i dette arbejde, vi kan stadig sælge og vi har
et godt samarbejde med HOPE Uganda om at få det bedste og mest sælgelige til DK.
I løbet af året 2016 var der et dansk TV-hold på besøg i Uganda. De skulle ikke filme Hope Danmarks arbejde,
men skulle lave optagelser til et boligprogram, hvor man skal finde ud af hvordan mennesker rundt om i verden
lever og hvad deres huse koster. TV-holdet besøgte også Kamuli og Hope Danmarks partenere der. Værterne på
programmet har, efter at have set Hope Danmarks arbejde, givet en pengegaver til efteruddannelse af en lærer,
samt givet et arrangeret til fordel for Hope Danmark til afholdelse i DK i 2017.

INDTÆGTER TIL ARBEJDET
Hovedøkonomien i Hope Danmark kanaliseres gennem COH med faste fadderskabsindbetalinger, der ubeskåret går til COH og desuden CISU’s projektmidler. Organisationen har derudover modtager gaver og kollekter
til arbejdet. Det er vi rigtig glade for, og det gør os i stand til at kunne bidrage ekstraordinært i Uganda, der
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hvor vi ser størst behov. Således har Hope Danmark gennem BUO/SommerOase fået 58.000,- dkr. som er øremærket ”leg og læring” på de skoler vi samarbejde med. En yderligere indtægt kommer fra Hope Shoppen, der
i årets løb har haft et salg på o. 13.000 dkr. En del af disse gaver er gået til at finansiere legepladsen i Kirolo.

HOPE DANMARK REPRÆSENTATTION I UGANDA
Gennem 2016 har Hope Danmark haft dansk repræsentation i Uganda. Henning Fausholt og Jette Høst Fausholt bor i Jinja og arbejder frivilligt med i organisationen. Det har stor betydning for driften af COH og for afviklingen af CISU projektet at de arbejder med. I forbindelse med ungerejser til Uganda har det også afgørende
betydning at have lokal repræsentation.

AFSLUTNING
2016 har været et begivenhedsrigt og hektisk år i Hope Danmark. Der er mange aktiviteter i organisationen og
få, men trofaste og ihærdige frivillige. Der er meget at tage fat i, men vi oplever også at Guds velsignelse er
over arbejdet, og at der er meget som lykkes og former sig i en positiv retning.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter gaver, indsamlinger, medlemskontingenter, tipsmidler, momskompensation, diverse salgsindtægter som annoncer, studiehæfter og andet samt resultat af afholdte arrangementer. Indtægterne indregnes i
den periode, indtægterne modtages.
Omkostninger
Omkostninger omfatter personaleomkostninger, administration og kontorhusleje samt omkostninger vedrørende
ledelse, blad og information. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar indregnes og måles til kostpris og afskrives over en periode på 5 år.
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Anvendt 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.
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Resultatopgørelse for 2016

2.016

2.015

Indtægter
Kontingenter
COH: Fadderskaber
Aktiviteter og deltagerbetaling
Craftsalg
Tilskud og fondsmidler
Gaver
Renter
Diverse
Projekttilskud CISU
INDTÆGTER I ALT

9.125
234.820
12.959
43.798
2.613
198.101
501.417

8.750
178.496
15.324

Udgifter
Aktiviteter
Indkøb af Craft
kørselsgodtgørelse
Repræstentation/ledermøder
Administration/kontorhold
Aktiviteter og deltagerbetaling
Kontingenter
COH: Fadderskaber
Hope UG. Aktiviteter
Projektomkostninger CISU-projekt
UDGIFTER I ALT

5.298
2.910
9.354
23.819
3.118
209.876
13.874
181.515
449.763

16.789
1.995
1.661
1.209
11.827
2.922
136.737
4.252
92.470
269.861

51.653

85.442

RESULTAT

53.768
22
98.943
355.302
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Balance 31.12.2016
2.016

2.015

Aktiver
Kasse - HOPE DKK
Bank - HOPE DKK
Bank - COH DKK
Bank - CISU DKK
Bank - HOPE UGX
Bank - COH UGX
Bank - CISU UGX
Tilgodehavender
Bank - HOPE - Diakoni DKK
Kasse - COH UGX
AKTIVER I ALT

1
22.796
2.674
18.109
4.764
101.810
27.326
2.073
51.338
184
231.075

485
89.558
37.000
34.606
2.147
40.114
7.992
2.073
213.975

Passiver
Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital Ultimo

150.573
51.653
202.226

65.131
85.442
150.573

28.849
28.849

63.402
63.402

231.075

213.975

Gæld CISU
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
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