Deloitte.

O€loifie

grba.ffiRrvffi€b
CVR-nr. 33S3556
WelCekanpEgad!
Poslbob 'l 800

I

0900 Kebonhavn C

T€lefon

T.lstax

36102030
36102{)rc

ww.delolttedk

CISV Danmark
CVR-nr.27629172

Arsrapport 2014

Medlom at Odoine Touch€ Tohdrat6u Llmlbd

CISV Danmark

Indholdsfortegnelse
Side

Foreningsoplysninger

I

Ledelsespitegning

2

Den uafhengige revisors erkleringer

3

Ledelsesberetning

5

Anvendt regnskabspraksis

7

Resultatopgorelse for 2014

l0

Balance pr. 3l .12.2014

11

Noter

l4

CISV Denmark

Foreningsoplysninger
Foreningen
CISV Danmark

Bornholmsgde I, kl.
1266 Ksbenhavn

K

CVR-nr.: 276291'72
Hjemstedskommune: Ksberhavn
RegnskabsAr: 01.01.20L4

-

31.12.2014

Hovedbestyrelse
Karin Kjar Madsen, formand
Anden WulffKristiansen, National Reprasentant og konstitueret (fratredende) landslasserer
Anne Lise Kappel, tiltradende landskasserer
Josefine Magnussen, konstituergt nestformand
Frederikke Blemings, National Junior Representant

Mia Engel, National Junior Reprasentant
Winnie Ramsing
Cecilie Rasmussen
Sune Pihl

Valdemar Enemerke
Poul-Erik Skou Larsen
Laura Meldg6rd
Charlotte Hageman Fussing

Ione Bak

Lili

Westermann

Victoria Emland
Linda Christenseir
Cecilie Fjord Jacobsen

Alex Hendriksen
Alma Mouritzen
Soren Thue Lsland
Jacob

laland

Anne Marie Markersen
Zandra Wanberg

Revision
Deloitte Statsautoriseret Rwisionsparrnerselskab
Godkendtpl foreningens generalforsamling den

CISV Danmark

Ledelsespfltegning
Vi

har dags dato behandlet og godkendt irsrapporten for regnskabsiret I . januar - 3l . december 2014 for CISV

Danmark.

Arsrapporten aflagges

i

overensstemmelse med irsregnskabsloven og bekendtgorelse nr. 1753

ber 2006 om regnskabsafleggelse for og revision aftilskud

af2l.

decem-

til stotte af ungdomsformAl.

Det er vores opfattelse, at ersregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3l . december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret l. januar 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en relvisende redegorelse

for de forhold, beretningen

omhandler.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der siker, at de dispositioner, der understotter de dispo-

tioner, der omfatter Arsregnskabet, og er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgiede aftaler og sedvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der

siker, at der tages skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen afde modtagne tips- og lottomidler.
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

lbbfnhavn,

degz 15. marts 2015
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for CISV
Danmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der understøtter de dispotioner, der omfatter årsregnskabet, og er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 15. marts 2015
Karin Kjær Madsen
formand

Josefine Magnussen
næstformand
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Den uafhrngige revisors erklreringer

Til medlemmerne af CISV Danmark
PAtegning pl Arsregnskabet
Vi har revideret drsregnskabet for CISV Danmark for regnskabsAret 1. januar - 3l . december 2014, der omfatter anvendt regrrskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter Arsregnskabsloven og bekendtgorelse 1753 af21. december 2006 om regnskabsaflreggelse for og revision aftilskud til
stotte af ungdomsformAl.

Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 6rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med irsregnskabsloven og bekendtgsrelse 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflaeggelse for og revision

af tilskud til stotte af ungdomsformil. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inteme kontrol, som ledelsen
anser for nsdvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Her udover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, og er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgiede aftaler og sadvanlig praksrs.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykle en konklusion om Arsregnskabet pi gmndlag af vores revision. Vi har udfsrt 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
stotte af ungdomsformAl. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udforer revisionen
for at opni hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation.

til

En revision omfatter udfsrelse af revisionshandlinger for at opni revisionsbevis fbr belsb og oplysninger i irsregnskabet. De valgte revisionshandlinger a{henger af revisors lurdering, herunder lurdering af risici for ve-

sentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et
retvisende billede. FormAlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige
skon er rimelige samt den samlede presentation af Arsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en lurdering af, om der er etableret forretningsgange og inteme kontroller, der
underststter de dispositioner, der er omfattet af Arsregnskabet, og er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgiede aflaler og sedvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke sivet anlednins

til forbehold.

CISV Danmark

Den uafhrengige revisors erkleringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret l. januar

-

31. decernber 2014 i overensstemmelse med irsregnskabsloven og bekendtgorelse 1753
om regnskabsaflaggelse for og revision

af2l-

december 2006

aftilskud til stotte afungdomsformAl.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret fonetningsgange 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleg til den udfsrte revision af 6rsregnskabet.

pi denne baggrund vores opfattelse, at oplysningeme
Arsregnskabet.

Det er

Ksbenhavn, den 15. marts 2015

i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

CISV Danmark

Ledelsesberetning
CISV Danmarks formAl og samrnensatning
CISV er en ikke-politisk, ikke-religios, fredsuddannende ungdomsorganisation. CISV's grundtanke er, at fred
kun er muligt, hvis enkeltpersoner gennem egne erfaringer lerer at leve venskabeligt med hinanden, uanset
kulturel baggmnd.

CISV Danmark er medlem af CISV Intemational og Dansk Ungdoms FellesrAd (DUF).
CISV Danmark har 9 aktive lokalforeninser i 2014.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold
Resultatet for 2014 blev et overskud

pi

372.856 kr. Der var budgetteret med et overskud

pi

5.963

k.

Det store

overskud skyldes folgende forhold:

.

At organisationen generelt har

strammet op pA okonomiske procedurer

i

forhold til budgetlegning og

opfolgning, samt refundering af udgifter.

.

At der har varet brugt vesentligt ferre penge end forventet pi udvalgsdrift, og ferre medlemmer har
deltaget i intemationale moder og treningsforlsb end forventet.

.

At organisationen har varet meget piholdende med midlerne i 2014, efter en oplevelse med et stort underskud i 2013.

I 2014 har vi gjort os nogle erfaringer i forhold til de nye procedurer, herunder budgetlagning og lsbende budgetopfolgning, hvilket bliver udbygget i den lobende budgetopfolgnin g i 2015 .

Vi har i CISV Danmark ikke som mAl at skabe overskud, men soger at ramme et resultat pe 0 kr.
Det store overskud fra 2014 vil primert blive brugt til at dekke foregiende 6rs underskud.
For Ar 2Ol4 modtog CISV tilskud fra DUF samt refusioner af intemationale udgifter svarende
rede.

til

det budgette-

CISV Danmark

Ledelsesberetning
CISV Danmarks aktiviteter
Foreningens indtagter er anvendt

.

til folgende hovedomrAder:

lntemationale akliviteter i Danmark: 3 Bomebyer afholdt af Amager, Aalborg og Roskilde lokalforeninger og en Step Up afholdt afNykobing lnkalforening.

o

Deltagelse

i

intemationale aktiviteter: Regional Meeting, hvor representanter fia alle CISV lntematio-

nals medlemslande i Europa, Mellemosten og Afrika modes, Regional Training Forum (RTF), hvor unge
modes og uddannes, European Junior Board Meeting (EJBM) forjuniorer, mv.

o

Uddannelse: Lederuddannelse og uddannelsesweekender for alle, der deltager

i aktiviteter i Danmark og

internationalt.

.

Daglig drift: Kontordrift, personaleudgifter, modeomkostninger,

itdrift

og administration.

Medlemsstatus og egenkapital
I 2013 havde CISV Danmark I 121 medlemmer under 30 Ar og 913 over 30 6r, tilsammen 2034 medlemmer.
For 2014 endte vi

pi

1203 medlemmer under 30 Ar og 947 medlemmer over 30

ir, tilsammen 2150 medlem-

mer. Dermed har CISV Danmark haft en medlemsfremgang pA 5,7%o.

Egenkapitalen er ved udgangen af regnskabsAret 2014 opgjort

Begivenheder efter regnskabslrets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtredt forhold,

til

3.132.664

kr.

som forrykker wrderingen af irsregnskabet.

CISV Danmark

Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset foreningens forhold.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste

ir.

Generelt om indregning og miling
Aktiver indregnes i balancen, n6r det som folge afen tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

oko-

nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aklivets v€rdi kan m6les pilideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen,

nir

foreningen som folge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige skonomiske fordele vil fragA foreningen, og forpligtelsens

verdi kan miles pilideligt.
Ved fsrste indregning mAles aktiver og forpligtelser til kostpris. Miling efter forste indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og mAling tages hensyn

til forudsigelige risici

og tab, der fremkommer, inden irsrapporten af-

legges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksisterede pA balancedagen.

I resultatopgorelsen indregnes indtegter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med

de be-

lob, der vedrorer regnskabsAret.

Resultatopgorelsen
Indtegter
Posten omfatter kontingenter, tilskud fra DUF og deltagerbetalinger.

Aktivitetsomkostninger
Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger til afholdes af aktiviter m.v.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter lsnomkostninger, befordringsgodtgorelse og ovrige omkostninger, der
er afholdt i regnskabsAret

til frivillige.

CISV Danmark

Anvendt regnskabspraksis
Af- og nedskrivninger
Posten omfatter irets driftsskonomiske afskrivninger

pi

immaterielle og materielle anlagsaktiver.

Andre linansielle indtegter
Andre finansielle indtegter bestir af renteindtagter fra pengeinstitut.

Balancen
Materielle anlagsaktiver
Materielle anlagsaktiver miles

til kosgris

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages line@re

afskrivninger baseret pA en vurdering af de enkelte altivers brugstid. Aktivernes sksnnede restverdi (scrap-

vardi) efter afsluttet brugstid indgir ikke i afskivningsgrundlaget.
Andre anlag, driftsmateriel og inventar

Grunde og bygninger er optaget

3-5 6r

til anskaffelsessum inkl. omkostninger m.v.

Anlegsaktiveme nedskrives til genindvindingsvardi, hvis derure er lavere end den regnskabsmessige verdi.
E!1. avance/tab ved afhardelse eller skrotning af immaterielle/materielle anlagsaktiver indregnes i resultatopgorelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, der seedvanligvis svarer til nominel verdi, med fradrag afnedskrivninger til imodegAelse af forventede tab.

Periodeafgrensningsposter
Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrorer efterfolgende
regnskabsar. Periodeafgrensningsposter males

til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestiender.
Andre linansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser miles til amortiseret kostpris, der sadvanligvis svarer til nominel verdi.

CISV Danmark

Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgransningsposter
Periodeafgransningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtegter
folgende regnskabsir. Periodeafgrensningsposter mAles

til kostpns.

til resultatforing i efter-

l0
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Resultatopgorelse for 2014
2014

2013

kr,

kr.

256.975

254.2s0

1.355.000

1.355.000

43.449

43.449

338.750

338.750

1.179.100

1.3t3.44r

26.420

32.0s0

310.170

343.902

Diverse indtegter

29.354

2.243

seindtagter JC

26.005

0

3.565.223

3.683.085

Kontingent betaling til lokalforeninger

63.538

58.556

Indteegter opkrevet pA vegne af lokalforeninger

26.420

32.050

1.070.006

1.350.628

Betaling til CISV Intemational for akliviteter

581.071

497.342

Rej seudgifter vedr. borneby

561.990

633.102

Internationale m.sder og traming

70.618

269.219

Tilskud til Doris Allen

68.500

44.031

r0.000

5000

145.113

236.7t6

24;789

47.656

Note
Medlemskontingent
DUF

-

tilskud

Etableringstilskud
DUF

-

refusion intemationale aktiviteter

Deltagerbetaling

Indtagter opkravet pA vegne af lokalforeninger

Indtegter fra CISV intemational
Rej

Indtegter i alt

Aktivitetstilskud programmer

Sponsorat

til Fodevarebanken

Udvalgenes drift sudgift er

Nationale arrangementer
Varer

til

shop

Aktivitetsomkostninger

44.754
2.666.799

3.174.300

r32.070

320.465

Itdrift

73.421

158.437

Kontordrift

58;720

91.t28

Marketingsomkostninger

I 1.823

98.565

Diverse eksteme omkostninger

200.652

111.745

Administrationsomkostninger

476.686

7E0.340

3.143.4E5

3.954.&0

Lonomkostninger

Omkostninger i alt

Resultrt for afskrivning (transport)

421.734

(27r.55s)

CISV Danmark
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Resultatopgsrelse for 2014
Note

Resultrt for efskrivning (tr.nrport)
Afskriminger

R$ultrt frr fintDfielle polter
Finansielle indtegter
Finansielle udgifter

2014

2013

kr.

kr.

42r.738

(271,555\

(48.414)
373s24
2.828
(3.2e6)

(32.277)
(303.132)

48

(l.664)

Ekstraordinere indtegter

0

89.000

Ekstraordinere omkostninger

0

(e.27e)

Arets resultat

Forsleg

372.tfi

til resultatdisponering

Overfsrt resultat

372.E56

(225.727)

t2
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Balance pr.31.12.2014
Note
Driftsmidler

2014

2013

kr.

kr.
0

48.414

Erhvervsejerlejlighed

976.890

976.8n

Meterielle enlegsaldver

976.t90

1.025304

Anlegsaktiver
Debitorer
Ovrige tilgodehaveoder

7.960

5.600

t2.636

20.836

Tllgodehavender

Llkvlde beholdnlnger

2,539,459

2,072,137

Omsctningsaktiver

2.560.055

2.0!)E.573

Aktiver

3.536.94s

3.r23.E77

CISVDennerk

l3

Balance pr.31,12.2014
Note
Saldo pr. 01.01

Arets resultat

20t4
kr.

2013

kr.

2.7s9.608

2.985.335

372.856

(225.727)

Egenkrpitd

2.759.fit

Tilbagebetalingsforpligtelse Dansk Ungdoms Felleerld

Langfrlrtede geldrforpligtelser
Hensat Doris Allen

250.418

44.03r

Anden gald

I10.415

t3t;t87

0

88.005

0

13.550

Forudbetalinger vedr. neste

ir

Medlemskontingenter vedr. naste

ir

Kortfristede geldeforpligtelser

277404

Geldeforpligtelser

Passiver

3536.945

3.r23,tt7

CISV Danmerk

t4

Noter
2014

2013

kr.

kr.

256.975

240.625

0

13.625

248.775

254.250

1. Medlemskontingenter og internationale aktiviteter
Medlemskontingenter
Medlemskontingenter, udmeldte

Der er samlet 2.150 medlemmer, hvoraf de 1 .203 er under 30

ir.

2. Internationale udgifter
Kontingenter til internationale organisationer udgor 8.617 kr. i 2014.
Nettoudgifter

pA udenlandske

aktiviteter udgor 46.1 16 kr. i2014.

Den samlede udgift for afholdelse af 3 bomebyer og

I

Step Up udgor 485.690

k.

i 2014.
2014

2013

kr.

kr.

Resultat

372.856

(25.728)

Nedskrivning

(43.44e)

(43.44e)

48.414

32.277

6.623

(107.284)

3. Pengestromsopgorelse

Afskrivning
,iEndring i debitor

82.878

207.089

467.322

77.473

Likviditet l. januar

2.072.137

1.994.664

Likviditet 31, decenber

2.539.459

2.072.r37

Andringer i skyldige omkostninger
Pengestrom fra drift

4. Eventualforpligtigelser

Der er en betinget tilbagebetalingsforpligtigelse vedrorer fast ejendom, hvortil der er ydet etableringstilskud
til landsforeningen fra Dansk Ungdoms FellesrAd i henhold til Tipsloven. Forpligtigelsen reduceres med 100%
p.a. af det ydede tilskud. Den

irlige regulering fores over resultatopgorelsen.

