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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Diálogos
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Diálogos for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med
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 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.
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 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
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 sådan findes. Fejlinformationer 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:

4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
* 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 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, 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.
* 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 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen 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 årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, den 5. august 2020
Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Ledelsesberetning
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser
et resultat på kr. -141.888, og foreningens balance pr. 31. december 2019 udviser en
balancesum på kr. 656.139, og en egenkapital på kr. 558.169.
I denne beretning vil jeg gøre status over året, der er gået. Jeg overtog i juni 2019
formandsposten efter Louise, der efter eget ønske fratrådte. Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at takke Louise for de år, hun har været en aktiv og effektiv formand samt frivillig især i det
interkulturelle sundhedsprojekt i Uganda. Et arbejde hun heldigvis fortsætter med. Jeg vil også
takke for den store og gode indsats, som alle frivillige lægger i vores organisation. Det er hvad,
der sikrer, at Diálogos har succes som organisation. En tak skal også gå til vores
samarbejdspartnere i Syd. Det er dem, der hver dag sikret bedre vilkår for deres landsmænd.
Deres faglighed, dedikation og solidaritet med de fattigste er, hvad der gør, at vores fælles
projekter får den impact og succes, de gør.
Bestyrelsen har fået færdiggjort Diálogos organisationsstrategi. Strategien viser Dialogos'
grundlæggende værdier og vores fælles retningslinjer for arbejdet med at dække basale
sundhedsbehov og et sundt miljø for hele Verdens befolkning.
Med over 200 medlemmer og succes med at søge midler fra CISU til fortsættelse og til nye
større og mindre projekter går det derudad for foreningen. Vi lykkedes i 2019 at få 0,5 millioner
fra CISU til The Tiira Summit, der er et videnskabeligt og praktisk møde i Uganda med
internationale minefolk, et advocacy projekt. Vi fik afslag på et nyt mineprojekt i Bolivia og
fortsættelse af samarbejdsprojektet i Nepal omkring sundhed, landbrug og miljø. Der var god
feedback til begge projekter, som justeres i forhold til kommentarerne, og grupperne ansøger
igen i 2020. Der er indledt et samarbejde med det tyske MISEREOR for at bedre produktionen i
landbruget i Bolivia. Vi har hidtil haft tre hovedtemaer for vores projekter, pesticider i landbrug,
interkulturel medicin og guldudvinding. I 2019 fik vi en ny gruppe, der arbejder med at få en
fond op at stå, så læger fra Afrika - i første omgang Burundi - kan støttes med lån til at
videreuddanne sig til speciallæger.
I vores korrespondancer med CISU har de opfordret os til at få lavet et check af vores
organisation, en kapacitetsanalyse. Vi har mødtes med CISU omkring det, og vi vil få lavet en i
2020.
Der blev afholdt jubilæumsweekend, hvor omkring 25 aktive frivillige deltog i to hyggelige dage
med oplæg og diskussioner af tidligere projekter, bæredygtighed, FNs Verdensmål og Diálogos
regnskabsinstruks. En god anledning til at forbinde, hvad der har været med kommende mål for
Diálogos virke.
Pesticid projekter
Diálogos har i mange år arbejdet med forebyggelse af forgiftninger og forurening med pesticider
i landbruget. I Nepal er der oprettet et tværfagligt samarbejde mellem landbrug,
sundhedsvæsen og uddannelsessystem for at forebygge forgiftninger og forurening, projektet
er i samarbejde med International Center for Occupational, Environmental and Public Health
(ICOEPH) og Nepal Public Health Foundation (NPHF). Projektet slutter i 2020, og der søges
om videre fortsættelse af projektet hos CISU i 2020. NPHF har med deres centrale kontakter
været med til at arbejde målretter for at fremme dyrkningsmetoder, der ikke skader bønder,
forbrugere eller miljøet. Projektet har også været med til at præge udmøntning af retningslinjer
for håndtering af sprøjtemidler ifølge Lov om Pesticider.
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I 2020 slutter ligeledes samarbejdet med PLAGBOL i Bolivia omkring pesticider. I dette projekt
har PLAGBOL samarbejdet med kommunerne, der har ført til, at bønderne ændrer adfærd. Den
tomme emballage afleveres og genbruges som hegnspæle. Der er positive konsekvenser for
både miljø og sundhed af adfærdsændringerne. Når bønderne lærer at bruge mindre mængder
af pesticid forbedres hustandens økonomi, og der er færre tilfælde af forgiftninger af dyr og
mennesker.
Interkulturel sundhed projekter
Sundhedsprojektet med Prodeco i Bolivia er afsluttet efter mere end tyve år. Mere end 800
traditionelle behandlere er blevet trænet i fortalervirksomhed og har fået del i de kommunale
budgetter; de forstår sundhedsloven og stiller beslutningstagerne til ansvar. Det er et projekt,
der har gjort en stor forskel for de indianske guarani- og quechuafolk.
Projektet med Karamoja Indeginous and Modern Health Collaboration Project (KIMHECOP) i
Uganda kører efter planen. Arbejdet med samarbejdet mellem traditionelle behandlere og
fødselshjælpere sammen med, at arbejdet med piger i skolen sikrer flere piger, længere tid i
skolen, god hygiejne og forståelse af traditionelle behandlinger.
Uddannelsesfond projekt
Gruppen har fået lavet en projektbeskrivelse og søgte fonde. Der er store forhåbninger til at
finde en eller flere indtægtskilder til uddannelsesfonden til gavn for uddannelses af
speciallæger. Læger kan jo ikke anses for at være de fattigste borgere i Burundi og andre
afrikanske lande.
Mine projekter
Free Your Mine projektet var i starten et samarbejde med National Association of Professional
Environmentalists (NAPE) i Uganda. Med projektlederen som whisleblower blev vi informeret
om uregelmæssigheder i NAPEs organisation. Det førte til, at guldgruppen resolut og effektivt
besøgte Uganda, sørgede for, at ressourcerne i projektet blev tilbageført til Diálogos, og fik
etableret et nyt samarbejde med Uganda National Association of Community Occupational
Health (UNACOH), vores gamle samarbejdspartner. ”Vores” projektmedarbejdere blev ansat i
UNACOH, og den nye projektpartner og den justerede projektplan blev godkendt af CISU.
Heldigvis betyder dette, at arbejdet med guldgraverne i de to projektområder kan fortsætte.
Tiira Summit projekter fik tildelt 0,5 mill og er et samarbejde med UNACOH og de samme
projektmedarbejdere, der er i Free Your Mine projektet. Der skal arrangeres et Tiira Summit
møde for internationale akademikere, politikere især fra United Nations Environment
Programme (UNEP), hvor de ser, hvordan metoden med at bruge Borax og ikke kviksølv,
resulterer i mere og renere guld. Der vil blive udarbejdet et ”position paper”, der publiceres og
benyttes til international anerkendelse af metoden.
I samarbejdsprojektet med Medicus Mundi i Mozambique var skete der er biluheld på vej ud til
minerne i det afsluttende projekt besøg. Projektgruppens deltagere fik nogle knubs, sår og
brækkede ben. Det viste sig nyttigt, at Diálogos har tegnet en foreningsforsikring med Gouda,
der var til stor hjælp sammen med de lokalt ansatte i Medicus Mundi med lægehjælp og med
hjemrejsen. Det betyder, at det afsluttende besøg vil foregå i 2020.
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Informationsarbejde
I forbindelse med Diálogos jubilæum udkom et særtryk af Diálogos Nyt med historier fra de 25
år sammen med rejsebreve fra projektgrupperne. Der er publiceret videnskabelige artikler fra
pesticid og guldgrupperne. Rundt omkring i Danmark har frivillige fra projektgrupperne holdt
oplæg om vores samarbejde med organisationer i Syd, som gavner målgrupperne, der er de
fattigste og mest udsatte.
Økonomi
Vi har ikke fået helt så mange projekter godkendt som tidligere. Hvilket medfører, at sekretæren
i begyndelsen 2020 vil arbejde 10 timer ugentligt med hver onsdag på kontoret. Vi har haft
udgifter til jubilæumsweekend, hvilket sammen med lidt højere rejseudgifter har givet flere
nationale udgifter.
En stor tak til alle for den indsats, I har ydet i årets løb. Vi kan som organisation være stolte af,
at så mange bruger deres faglighed og fritid for at opfylde visionen for Diálogos om, at verdens
befolkning far dækket deres basale sundhedsbehov og lever i et sundt miljø. En tak skal også
lyder til vores sekretær og vores bogholder, der er med til, at vi sammen med vores partnere i
Syd arbejder med vores mission om at forbedre sundhed gennem aktiviteter, der støtter
organisering og kapacitetsopbygning inden for sundhed og miljø. Dette gøres gennem
tværfagligt samarbejde i nord og syd ved at udvikle og understøtte folkesundhed og demokrati.
Der er masser at gøre og mange projekter og ideer i pipelinen for nye indsatser, så bestyrelsen
ser frem til jeres indsats også i 2020.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling. Dog skal det nævnes, at mine projektet i Bolivia blev genansøgt i
marts og opnåede finansiering til et treårigt projekt med at implementere den kviksølvfri metode
i et guldgraversamfund.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Diálogos for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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 regnskabspost nedenfor.
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 afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes
modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge
og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelsen, det
administrative personale, kontoromkostninger og afskrivninger m.v.
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Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
Egenkapital
Udtrykker bestyrelsens indestående i foreningen, opgjort som forskellen mellem foreningens
indregnede aktiver og forpligtelser.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse
Note

2019
kr.

2018
kr.

Omsætning
Dækningsbidrag I

1

429.269
429.269

484.834
484.834

Personaleomkostninger
Dækningsbidrag II

2

-420.439
8.830

-341.464
143.370

Administrationsomkostninger
Andre eksterne omkostninger

3

150.718
-150.718

109.599
-109.599

-141.888

33.771

-141.888
-141.888

33.771
33.771

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Note

2019
kr.

2018
kr.

Aktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

4

360.231
360.231

429.158
429.158

Likvide beholdninger

5

295.908

371.525

Omsætningsaktiver

656.139

800.683

Aktiver

656.139

800.683
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Balance 31. december
Note

2019
kr.

2018
kr.

Passiver
Overført resultat
Egenkapital

6

558.169
558.169

700.057
700.057

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtelser

7

97.970
97.970

100.626
100.626

97.970

100.626

656.139

800.683

Gældsforpligtelser
Passiver

Foreningens formål
Mellemregnskab med CISU m. fl.

8
9
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

0
0
60.650
24.044
3.479
2.100
0
73.099
63.288
50.492
39.422
17.825
12.349
46.371
47.115
-10.965
429.269

1.850
5.599
68.907
79.504
6.475
51.953
29.008
0
60.844
42.000
53.980
17.100
35.838
0
48.412
-16.636
484.834

420.439
420.439

341.464
341.464

26.250
26.400
9.664
1.185
1.993
45.134
24.662
15.430
150.718

26.250
2.308
0
12.726
0
51.046
8.512
8.757
109.599

1. Omsætning
Administrationsbidrag, Bantox 15-17
Administrationsbidrag, UNACOH 14-17
Administrationsbidrag, Plagbol 17-19
Administrationsbidrag, Prodeco 16-18
Administrationsbidrag, MedicusMundi
Administrationsbidrag, New Horizon
Adminsitrationsbidrag, KIMHECOP 17-18
Administrationsbidrag, NPHF 17-19
Adminsitrationsbidrag, PHE fase 3
Administrationsbidrag, KIMHECOP 18-21
Administrationsbidrag, Free Your Mine
Medlemskontingenter
Andre indtægter
Løn fra projekter
Kulturstyrelsen
Administrationsbidrag, videregivet

2. Personaleomkostninger
Lønninger m.v.

3. Administrationsomkostninger
Regnskab og revision
Forsikringer
Kontorinventar
Film, internet og oplysning
Kurser og videreuddannelse
Kontorhold, E-conomic og kommunikation
Rejseudgifter i Danmark
Mødeudgifter
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

43.657
24.044
3.479
2.100
0
73.099
63.288
50.492
39.422
60.650
360.231

36.487
79.504
6.475
51.953
29.008
0
60.844
42.000
53.980
68.907
429.158

295.908
295.908

371.525
371.525

700.057
-141.888
558.169

666.286
33.771
700.057

97.970
97.970

100.626
100.626

4. Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Prodeco 16-18
MedicusMundi
New Horizon
KIMHECOP 17-18
NPHF 17-19
PHE fase 3
KIMHECOP 18-21
Free Your Mine
Plagbol 17-19

5. Likvide beholdninger
Hovedforening kto. nr. 104757-7

6. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

7. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger

8. Foreningens formål
Foreningens formål er
- at bistå befolkningsgrupper i u-landene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom
- at arbejde for demokrati og en retfærdig ressourcefordeling
- at inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af foreninger,
institutioner og virksomheder
- at medvirke til en øget koordinering af Ngo’ernes bistandsarbejde
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

9. Projekter/Mellemregnskaber med CISU m. fl.
Indsatstitel: New Horizons
Projekt j.nr.: 16-1905-LI-sep
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

162.492
-134.801
27.691

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

0
25.591
25.591
2.100

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

27.691
0
0
0

Indsatstitel: Free Your Mine - Uganda 2018-21
Projekt j.nr.: 18-2180-Ul-mar
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

74.884
930.870
1.005.754

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

359.624
186.877
546.501
39.422

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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585.923
419.831
0
419.831

Noter
2019
kr.

2018
kr.

Indsatstitel: Indsatstitel: Healthy food and environment, Bolivia 2017-2019
Projekt j.nr.: 16-1926-sp-sep
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

72.014
1.034.312
1.106.326

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

742.808
118.315
861.123
60.650

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

921.773
184.553
0
184.553

Indsatstitel: Prodeco 16-18 - Folkesundhed i Bolivia
Projekt j.nr.: 15-1698-SP-sep
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

606.491
0
606.491

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

264.808
48.678
313.486
24.044

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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337.530
268.961
0
268.961

Noter
2019
kr.

2018
kr.

Indsatstitel: KEMHECOP 18-21 - Karamoja Indigenous and modern health collaboration
project
Projekt j.nr.: 17-1992-Ul-dec
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

137.748
1.050.000
1.187.748

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

700.000
21.319
721.319
50.492

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

771.811
415.937
0
415.937

Indsatstitel: PHE Fase 3 - Pesticide use, Health and Enviroment
Projekt j.nr.: 17-1999-Ul-dec
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

29.208
1.009.948
1.039.156

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

900.000
4.112
904.112
63.288

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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967.400
71.756
0
71.756

Noter
2019
kr.

2018
kr.

Indsatstitel: MedicusMundi 2017-2019 - Kviksølvfri minedrift
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

28.423
167.244
195.667

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

0
49.677
49.677
3.479

Administration i Danmark, 7%
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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53.176
142.491
0
142.491

