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Årsregnskab 1. september 2017 - 31. august 2018
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El Cambio Academy Danmark
LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. september 2017 - 31. august
2018.
Vi skal erklære, at indsamlingen for regnskabsåret 2017/2018 er foregået ved indsamling på Facebook, hjemmesiden
www.elcambioacademy.com, Paypal, bankoverførsel og Mobile Pay, og at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.
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Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Næstved, den 28. februar 2019

Bestyrelse

Thomas Thor Madsen
Formand

Susan Thor Berntsen

Brian Pedersen
Kasserer
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El Cambio Academy Danmark
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af El Cambio Academy Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for El Cambio Academy Danmark for perioden 1. september 2017 - 31. august 2018,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 inter atio ale etiske regler for revisorer IESBA’s Etiske regler og de yderligere krav, der er gælde de i Da ark, 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 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 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 sådanne findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. september 2017 - 31. august
2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

El Cambio Academy Danmark
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

•
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.

•
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 ledelsen 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.
Brøndby, den 28. februar 2019

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

Yvonne Pauly
Registreret revisor
mne4338
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•
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.

El Cambio Academy Danmark
FORENINGSOPLYSNINGER

El Cambio Academy Danmark
Lærkevænget 12
4700 Næstved

CVR-nr:
Regnskabsår:

38 30 87 18
1. september 2017 - 31. august 2018

Bestyrelse

Thomas Thor Madsen, formand
Susan Thor Berntsen
Brian Pedersen, kasserer

Revisor

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allé 295, 2. sal
2605 Brøndby
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Foreningen
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El Cambio Academy Danmark
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for El Cambio Academy Danmark for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

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.
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 afdrag og tillæg/fradrag af
den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
RESULTATOPGØRELSEN
Indsamlinger
Gave- og indsamlingsindtægter indtægtsføres ved modtagelsen.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til hjælpematerialer i forbindelse med indsamling, udgifter i forbindelse med
udbetaling af støtte mv.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgsomkostninger, administration mv.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

El Cambio Academy Danmark
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat
Foreningen er skattefri.
BALANCEN
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Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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El Cambio Academy Danmark
RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

2
3

4
5

Indsamlede midler
Vareforbrug

497.005
-509.224

DÆKNINGSBIDRAG

-12.219

Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger

-2.343
-10.752

KAPACITETSOMKOSTNINGER

-13.095

DRIFTSRESULTAT

-25.314

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

-25.314

DISPONERET I ALT

-25.314
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2017/18
DKK
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El Cambio Academy Danmark
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

2017/18
DKK

9.570

OMSÆTNINGSAKTIVER

9.570

AKTIVER

9.570
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Likvide beholdninger
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El Cambio Academy Danmark
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

6

7
8

Overført resultat

2.570

EGENKAPITAL

2.570

Leverandører af varer og tjenesteydelser

7.000

Kortfristede gældsforpligtelser

7.000

GÆLDSFORPLIGTELSER

7.000

PASSIVER

9.570

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2017/18
DKK

El Cambio Academy Danmark
NOTER

1

Foreningens hovedaktivitet
Foreningens formål er igennem fodbold at hjælpe udsatte børn og unge i Afrika til en bedre tilværelse primært
gennem støtte til El Cambio Academy, Uganda

2

Indsamlede midler
Bidrag og donationer

497.005

Indsamlede midler i alt

497.005

Vareforbrug
Donation Uganda
Aktiviteter, projekter

466.304
42.920

Vareforbrug i alt

509.224

3

4

5

Salgsomkostninger
Annoncer og reklame

2.343

Salgsomkostninger i alt

2.343

Administrationsomkostninger
Porto og gebyrer
Revisorhonorar

3.752
7.000

Administrationsomkostninger i alt

10.752
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2017/18
DKK

El Cambio Academy Danmark
NOTER

2017/18
DKK

Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

7

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Ingen.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

27.884
-25.314
2.570
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