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Side 01 CISV Danmark

Ledelsespitegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt ersrapporten for regnskabsaret 1. januar - 31.

december 2013 for CISV Danmark.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven og bekendtgsrelse 1753

af 21. december 2006 om regnskabsaflaggelse for og revision af tilskud til ststte af

ungdomsformal.

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og

passiver, flnansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af foreningens aktiviteter

for regnskabsaret 1 . januar - 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Foreningen har etableret forretnrngsgange og interne kontroller, der understotter de

dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, og er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, love og andre forskrifter samt indgaede aftaler og sedvanlig praksis.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse og hovedbestyrelsens

underskrift.

Kobenhavn, den L marts 2014
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Den uafhangige revisors erklaringer
Til medlemmerne af CISV Danmark
Pirtegning pi irsregnskabet
Vi har revideret Arsregnskabet for Landsforeningen CISV Danmark for regnskabseret 1

januar - 31 . december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse,

balance, pengestromsopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter

arsregnskabsloven og bekendtgorelse 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflaggelse

for og revision af tilskud til stotte af ungdomsformel.

Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et ersregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med ersregnskabsloven og bekendtgorelse 1753 af 21 . december 2006

om regnskabsaflaggelse for og revjsion af tilskud til stotte af ungdomsformAl. Ledelsen har

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser Jor nsdvendig for at

udarbejde et arsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Her udover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af ersregnskabet. og

er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgaede

aftaler og s@dvanlig praksis.

Revisorc ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revasion.

Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning samt bekendtgorelse 1753 af 21. december

2006 om regnskabsaflaggelse for og revision af tilskud til stotte af ungdomsformal. Deue

krever, at vi overholder etiske krav saml planlagger og udforer revisionen for at opna hoj

grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnd revisionsbevis for belob og

oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhanger af revisors vurdering,

herunder vurdering af risici for v€sentlig fejlinformation idrsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol. som er

relevant for foreningens udarbejdelse af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede.

Formiilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstendighederne, men ikke at udtrykke en konklusaon om effektiviteten af foreningens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af

regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den

samlede prasentation af arsregnskabet.
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Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og

interne kontroller, der understotter de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, og er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgeede aftaler

og s@dvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstr@kkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at 5rsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31 . december 2013 samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsaret 1 . januar - 31 . december 2013 i overensstemmelse med

arsregnskabsloven og bekendtgorelse 1753 af 21. december 2006 om regnskabsafleggelse

for og revision af tilskud til stotte af ungdomsformdl.

Det er ligeledes vores opfatielse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller,

der understotter de dispositioner, der er omfattet af irrsregnskabet, og er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgaede aftaler

og sedvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrsrende forstielse af revisionen
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgorelsen for regnskabseret 1. januar -
31 . december 2013, medtaget det af hovedbestyrelsen godkendte budget. Disse

sammenligningstal har. som det fremgdr af 6rsregnskabet. ikke varet underlagt revlsion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger itilleg til

den udforte revision af arsregnskabet.

Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i

overensstemmelse med arsregnskabet.

Kobenhavn. den 9. marts 2014

Pedersen
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frecleltgere ctrl CISV Danmark har i 2013 opnaet et resultat pd - 226 tkr., hvilket hovedbestyrelsen anser

nere retfaerilq for acceptabelt, sammenholdt med det budgetterede resultat pe 7 tkr, med baggrund i

Ledelsesberetning

nedenstaende ersager

| 201 3 har det veret en r@kke omstandigheder, der gor, at regnskabet slutter med et

vasentligt negativt resultat. De veesentligste er:

- Udskiftning af kontorets medarbejdere, hvilket har medfort hojere l@nudgifter

- Der har varet afholdt flere aktiviteter end forudsat a budgettet

- CISV Danmark har faet tildelt flere lange bornebysdestinationer end budgetteret,

ligesom en del af deltagerne forsi blev fundet sent, hvilket har betydet ho.jere

omkostnrnger til flybilletter end budgetteret

- Ogede omkostninger til lT systemer, ior at sikre mere optimal styring af CISV

Danmark

- Der har veret ekstra omkostninger til drift af hJemmeside

CISV Danmark har i2013 skiftet kontoplan til en mere moderne og forenklet konioplan, der

afspejler de aktiviteter, som CISV Danmark gennemforer. Det betyder, at der ikke er

umiddelbar sammenheng mellem den tidligere kontoplan og kontoplanen for 2013.

Den okonomiske udvikling
CISV Danmarks indtagter bester af tre hovedindtegtskilder, hvor tilskuddet fra tips- og

lottomidlerne (formidlet via DUF) er den vasentligste.

| 2013 modtog CISV Danmark 1 .693.750 kr. i tilskud fra DUF, medlemskontingenter

udgjorde 254.250 Kr. og indtegter fra CISV lnternational udgjorde 343.902 kr..

Indtagterne f@lger i det store hele de budgetterede indtagter, dog var de budgetterede

indtagter fra DUF sat en smule for hojt. Den del af deltagerbetalingen, der skal sendes

videre til CISV international, har tidligere vare budgetteret og regnskabsfort under

"lndtagter CSIV international", men er nu flyttet til deltagerbetaling for at give en bedre

overblik over den samlede deltagerbetaling.

Pb omkostningssiden, har det varet en vasentlig overskridelse af de budgetterede

l@nomkosininger, hvilkel skyldes skift i personale og en del ikke budgetteret overarbe.jde.

veKlett.
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Der vil fremadrettet blive etablerei en procedure for godkendelse af overarbejde, sSledes at

dette undgas.

CISV Danmark har i 2013 afholdt flere internationale aktiviteter end budgetteret. Da

aktivatetstilskuddet fra CISV International langt fra dekker alle omkostningerne i forbindelse

med afholdelse af aktiviteter, genererer afholdelse af en international aktivitet en udgift i

regnsKabet.

Endelig har 2013 veret aret, hvor der er indfort nye lT systemer (nyt medlemssystem og nyt

okonomisystem, samt en stor ekstraregning vedr. hjemmesiden). Det betyder at lT

omkostningerne har v€ret ho]ere end budgetteret. Udskiftningen har imidlertid veret

nsdvendig for at sikre, at CISV Danmark har et godt overblik over medlemskaber og den

okonomiske situation.

Den tidligere kontoplan, budgettering og okonomistyring har jkke givet mulighed for labende

omkostningsstyring og tilsvarende justering. Det er baggrunden for den nye kontoplan og de

nye budgetprincipper, der tager udgangspunkt i CISV Danmarks aktiviteter - bade nationale

og internationale. Samtidig har vi etableret et okonomistyringssystem, der gar det muligt pa

et hvilket som helst tadspunkt at sammenholde budgettet med det aktuelle forbrug.

2014 vtl vare procedurernes dr, hvor vi satter fokus pa interne procedurer for at sikre, at

alle omkostninger er godkendt, og at der er penge i budgettet til at afholde omkostningerne,

sdledes at CISV Danmark fremadrettet vil have et sterkt v@rktoj til at styre okonomien og

sikre at resultatet kommer tattere pd det budget, hovedbestyrelsen har godkendt ior CISV

Danmark.

CISV Danmarks aktiviteter

| 2013 har CISV Danmark afholdt en rakke internationale og nationale aktlviteter:

I nternationale aktiviteter

- 3 Bornebyer (Hareskov-Varlose. NordsjFlland og Aarhus)

- 2 Seminarcamps (Amager og Nykobing)

- 1 IPP (Amager)

- 1 Step Up (Roskilde)

- 'l Youlh Meeting (Vestsj€lland)

- 1 lnterchange (Amager)
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Nationale aktiviteter

- CISV For Alle (CFA) (Aalborg)

- Arlig Junior Branch Mode (AJBM) (Nykobing)

- Arlig Junior Branch Training (AJBT) (Hareskov-Verlose)

- Junior Branch Chill Weekend (JB Chill) (Roskilde)

- Train the Trainer (TTT) (Amager og Aalborg)

- Generalforsamling(Vestsjalland)

- Stormode (Amageo

- En rekke uddannelsesweekender for at uddanne ledere og deltagere til Arets

programmer

Herudover har de enkelte lokalforeninger afholdt en rakke aktiviteter og arrangementer for

deres medlemmer.

CISV Danmark har ogsd sendt en rakke born pA Camps j hele verden, ligesom vi har

deltaget i en rakke internationale aktiviteter:

. 83 born (21 delegatione0 pd 11 Ar og deres ledere har v€ret pa borneby i Ostrig,

Brasilien, Canada, Danmark, Ecuador, Frankrig, Indonesien, ltalien, Japan, Mexico,

Norge, Fillipinerne, Sverige og USA

. 11 bon og unge i alderen 12-15 er og deres ledere har veret pg Interchange med

Tjekkiet

. 40 bsrn og unge i alderen 14-15 ir og deres ledere har veret pa Step Up i Canada,

Danmark, Egypten, Indien, ltalien, Mexico, Spanien og USA

. 38 born og unge i alderen 12-18 og deres ledere har veret pa Youth Meeting i

Portugal, Storbritannien, Honduras, Fillipinerne, Honduras, Spanien, Finland og

Danmark

. 16 unge i alderen 16-17 ar har v€ret JC pa bornebyer i Danmark, Canada,

Storbritannien, Indonesien, Sverige, Japan, Schweiz og USA

. 14 unge ialderen 17-18 Ar har varet pA Seminarcamp i Danmark, Portugal, lsrael,

El Salvador, Canada, Sverige, Storbritannien og Guatemala

. 11 ialderen 19+ 6r har varet pe IPP i Brasilien, Frankrig. Indonesien, ltalien og

Japan

4 har deltaget i European Junior Branch Meeting (EJBM)

3 har deltaget i International Junior Branch Meeting (UBM)

t har deltaget iAnnual lnternational Meeting (AlM) i Brasilien

I har deltaget i international traning (RTF)
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CISV Danmark i tal

Som noget nyt intioduceres afsnittet "CISV Danmark i tal" for at det er nemmere at danne

sige et overblik over medlemstal og fordeling, som en integreret del af regnskabet. Dette

gores for at sikre at der er konstant fokus pa medlemstallet for CISV Danmark og for de

enkelte lokalforeninger.

CISV Danmark bestar af ni lokalforeninger (Amager, Nordsjalland, Hareskov-Verlose,

Roskilde, Vestsj€lland, Nykobing, Fyn, Aarhus og Aalborg). Lokalforeningerne er fordelt i

hele Danmark, med storst koncentration omkring Storkobenhavn.

l"gillt!19ryos,,,.,, :
' Amdger

, Harerk6*Varld5e

llo.dqaitand

. l\|ltdbitg latser

. Raskrlde

. Ve$s]ellafid

. Aabcrg

. Aarius

CISV Danmark er en ungdomsorganisation og hovedparten af CISV Danmarks medlemmer

er under 30. Det er vigtigt for CISV Danmark konstant at fokusere pa, at der er en overvagt

af unge mennesker i organisationen,
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I CISV Danmark har man mulighed for at tegne

nedensteende diagram kan man se fordeling af

det ses er CISV orim@rt en familieaktivitet.

:!!{!l*i't:

forskellige medlemskaber og ai

medlemmer efter medlemskabstype. Som

. f Ini;emedlernrbb Ttltn)'tt€t

. Nndtvid!,rehrnEdlerostab under 30

' Fanilemedlerrclab betaler

. |.1d iy iduehm ed lem5kab o!,e, 30
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Kontaktoplysninger
Claus Warmdahl
Landskasserer

Ttt.23 29 70 78

Fax 33 12 24 77

landskasserer@dk.cisv.org

Stefan Wachmann

Kommunikationskonsuient

Tft.33 122478
information@dk.cisv.org

Oplysninger om CISV Danmark

CISV Danmark
Bornholmsgade 1, kalderen
1266 Kobenhavn K, Denmark

Ttt. 33 12 24 78

Fax 33 12 24 77

www.cisv.dk

denmark
building global friendship
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Regnskabsoversigt
Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt

irsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder med de tilpasninger af

resultatopgorelse, balance, pengestromsopgorelse og noter, der folger af foreningens

aktiviteter.

Regnskabsopstillingen er @ndret markant i forhold til sidste ar efter onske fra Daglig

Ledelse. mhp. at regnskabet i hojere grad skal v@re sammenligneligt med den

budgetopstilling, der udarbejdes af landskassereren, og behandles og godkendes af

Hovedbestyrelsen. Dette har bevirket en reklassificering af sammenligningstallene.

Arsregnskabet ailagges i kroner.

De anvendte regnskabsprincipper er i ovrigt:

Periodisering (indtagter/udgiftet)

Der er i regnskabet foretaget periodisering af alle indtegter og udgifter.

Kontingentindt.egter

Kontingentindtagter vedrorer betaling for medlemskab i det aktuelle ar.

Materielle anlegsaktivef

Erhvervsejerlejlighed, inventar og edb opfores til anskaffelsessum med fradrag af

akkumulerede afskrivninger.

Erhvervsejerlejlighed indregnes til anskaffelsessum, der vurderes at svare til en forsigtigt

vurderet markedsvardi. Der fofetages ikke afskfivninger pa erhvervslejligheden, idet den

lobende vedligeholdelse vurderes at opretholde verdien.

EDB afskrives lineert over 3 6r.

lnventar afskrives lineart over 5 5r.

Smdanskaffelser under 15.000 udoiftsfores i anskatfelseseret.
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Debitorer

Debitorer verdiansettes pa grundlag af en individuel vurdering.

Betin get tilbagebetalingsforpligtelse

Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse vedrorer fast ejendom, hvortil der er ydet

etableringstilskud til landsforeningen fra Dansk Ungdoms Fallesrad ihenhold til Tipsloven.

Forpligtigelsen reduceres med 10 % p.a. af det ydede tilskud. Den Srlige regulering fores

over resultatopgorelsen.
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Regnskab

Resultatopg arelse 201 3
Indtagter
Medlemskontingenter

DUF-tilskud

Etableringstilskud

DU F-refusron internationale aktiviteter
nalt.^ar hatalin^
Indtegter opkravet pa vegne af
lokalforeninger

Indtagter fra CISV international

Diverse indtagter
Indtagter i alt

Aktivitetsom kostn inger
Kontingent betaling til lokalforeninger
Indtagter opkravet pa vegne af
lokalforeninger

Aktivitetstilskud programmer

Betaling til CSIV International for aktiviteter

Rejseudgifter vedt. Bo.neby

Internationale moder og trening
Tilskud til Doris Allen

Sponsorat til fodevarebanken

Udvalgenes driftsudgifter

Nationale arrangementer

Aktivitetsomkostninger i alt

Administrationsomkostni n ger

Lon omkostninger

lT drift

Kontor drift

Marketingsomkostninger

Diverse eksterne omkostninger

Administrationsomkostninger i alt

Udgifter i alt

Resultat for afskrivning

Budget
2013(ikke Resultat

Note 2013 revioerei) 2012

230.500

1.600.00

43.000

187,500

818:556

0
u1.328

58.450

0
701 .425

509 289

587.549

279 668

50.550

0

298.126

39.529

2.524.586

4

5

254.250

1.355.000

43.449

338.750

1.313.441

32.050

343.902

2.243

3.683.085

58.556

32.050

1.350.628

497 .342

633.102

269.219

44.031

5.000

zJo / to
47 656

3.174.300

320.465

158.437

91 .128

98.565

111.745

780.3lo

57.625

233.350

1.465.000

43.449

280.741

735.927

0
669.975

't4.671

3.443.113

237 .162

103 789

123 572

67.148

132.100

699.731

0
1.194.650

456.162

432.9U
250.000

47.060

0

509.051

80.000

9.02:tt532

210.000

1 1.500

112.000

124;000
/l89.51t0

3.954.640 3.517.032 3.188.357
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Abkrivninger

Recultrt for flnamielle post r

Finansielle indbgter
Finansielle udgifter

Ekstraordinere indtegter
Eksfaordinare omkoshinger
Arots reeultat
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Balance

AKTIVER

Driftsmidler

Erhvervsejerleilighed

Materielle anlegsaktiver i alt

Debitorer

Ovrjge tilgodehavender

Likvide midler

Omsetningsaktiver i alt

Aktiver i alt

PASIVER

Primo saldo pr. 01.01 .

Arets resultat

Egenkapital i alt
Langfristet gald i alt

Hensat Doris Allen
Forudbetalinger vedr. neste ars programmer

Medlemskontingenter vedr. n@ste Ar

Anden gald

Kortfristet gald i alt

Passiver i alt

Budget
2013
(ikke Resultat

Note 2013 r6vlder6t) 2012

80.691

976.890

1.057.581

6.000
127.720

1.994.664

2.128.384

3.185.965

2.762.861

222.473

2.985.335

130.346

0

0

0
70.284
70.284

3.185.965

48.414

976.890

1.025.304

5 600

20.836

2.072.137

2.098.573

3.123.877

2.985.335

-225.727

2.759.708

86.897

44.031
88.005
13.550

131 .787

277 .373

3.123.877



Side 16 CISV Danmark

Noter til regnskabet

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter, udmeldte

I alt

Deltager betaling

Borneby Danmark

Borneby Europa kort

Borneby Europa lang

Borneby Verden

JC betaling

Step up

Seminar camp

Interchange

Youth Meeting

IPP

Ovrige internationale aktiviteter

JB aktiviteter

Ovrige nationale aktiviteter

Belsb

240.625

13.625

254.250

Belsb

53.000

29.500

91 000

7M 76A

66.098

127 .100

37.803

19.200

65.500

13 000

33.225

52.700

5.57 5

4.980

't.313.441
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I alt 343.902

Del af deltager betaling der skal sendes videre til CISV

international har tidligere vere budgetteret og regnskabs iort

under "lndtegter CSIV internatronal", men er nu flyttet til

deltager betaling for at give en bedre overblik over den samlede

deltager betaling.

Indtagter CISV international

Afholdelse af borneby

Afholdelse Step up

Afholdelse seminar camp

Afholdelse youth meeeting

Afholdelse IPP

Aktivitetstilskud programmer

Afholdelse af bornebyer

Afholdelse step up

Afholdelse af Seminar camp

Afholdelse Youth meeting

Afholdelse af IPP

Afholdelse CFA

Afholdelse af ovrige nationale aktiviteter

Belob

244.869

44.698

32.309

12.956

9.069

Belsb

745.995

179.603

150.305

33.440

63.387

70.762

50.171
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I alt

Afholdelse af uddannelses weekender

Betaling til CSIV International for
aktiviteter

Borneby deltager FEE til lO

JC Borneby deltager FEE til lO

Step Up deltager FEE til lO

Seminar Camp deltager FEE til lO

Interchange deltager FEE til lO

Youth Meeting deltager FEE til lP

IPP deltager FEE til lO

Boder IPP

Boder Interchange

Boder Seminar camp

National membership CISV

56.965

1.350.628

Belob

224.317

41.567

105.422

29.112

'16.375

48.266

9.979

6.066

4.094

3.846

8.298

I alt 497.342
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I alt

Internationale moder og traning

Transport til internationale aktiviteter

Fee for deltagelse i internationale aktiviteter

Fortering vedr. internationale aktiviteter

Forsikring vedr. internationale aktiviteter

RTF Fee vedr. internationale aktiviteter

Udvalgenes driftsudgifter

Udvalgenes transportudgifter

Fortaring uden bilag

Transportrefusion deltagelse i nationale

aktiviteter

Udvalgenes materiale udgifter

Parkering

Gaver mm

Km. Godtgorelse

Udvalgenes fortering

Fortaring i forbindelse med rejse

Uddannelse frivillige

Lagerle.je

Udvalgsaktiviteter

Belob

220.772

47 .026

484

15

269.219

Belsb

78.139

1.498

15.602

27.717

3.166

5.759

1.561

38.485

106

?3.676

38.118

2.890

I alt 236.716
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Diverse eksterne omkostninger

Kontingenter

Forsikringer

Konsulentydelser

Revision

Diverse

I alt

Note I Underskud vedr. internationale aktiviteter

Belob

4.500

36.905

?o 614

30.625

195

111.745

Bomeby
Arhus

Borneby
Haaeskov-

Bomeby
Nord-

si@lland

Seminar
carnp

Semonal
@mp Set up

Roskilde
Yourt

Meetino
IPP

I alt

Indtagt fra CISV
International

Leje udgifrer

Rengorings udgifter

lnternationalstab

Betalinq til LF deltaoer

81.623

-ss.000

-12.000

-212.4OO

8't.623

-24.596

-212.800

81.623

-21.319

-199.500

16.437

-73.150

15.871

6.000

-71.175

44.698

-59.017

-120.175

12.956

-33.440

-25.000

6.467

-31.920

343.902

-139.017

-58.382

-21.729

-954.960

Lokalforeningens resultat
for afholdelse af aktivitet 14 397 31 301 -1.895 -3.310 18.989 35.385 .27.O42 -22.032 46.793

Underskud vedr.
internantional aktiviteter -183.779 -134.200 -'t41.091 42.314 -98.109 -47.526 -76.350 -783.39r
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Pengestroms analyse

Beskrivelse

Resultat

Nedskrivning

Afskrivning

Andringer i debitorer

Andringer i skyldige omkoslninger

Pengestrom fra drift

Likviditet 1. januar

Likviditet 31. december

2013

(225.7281

(43.4491

32.277

(107.284)

207.089

77.473

1.994.664

2.072.137

20't2

222.473

(43.44e)

32.277

(69.723)

16.286

157.864

1.836.800

1.994.664


