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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 
31. december 2021 for Diálogos.
 
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. december 2021 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Aalborg, den 21. maj 2022

Bestyrelse

Margrethe Smidth Sofie Petersen Erik Jørs 
Formand

Chris Kuylenstierna Rasmus Køster-Rasmussen 
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Til medlemmerne i Diálogos
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Diálogos for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 
2021, 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 2021, samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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:
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* 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 21. maj 2022

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen 
Registreret revisor
mne6032
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Foreningen Diálogos
Rådhusparken 8, st.tv. 
9000 Aalborg

E-mail sekretariat@dialogos.dk
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CVR-nr. 18372444
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Hjemsted Aalborg
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Bestyrelse Margrethe Smidth 
Sofie Petersen 
Erik Jørs 
Chris Kuylenstierna 
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Pengeinstitut Sydbank
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser 
et resultat på kr. -56.265, og foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en 
balancesum på kr. 486.332, og en egenkapital på kr. 450.850.
 
Denne beretning er status over et år, der stadig var præget af Covid19. 
Jeg vil gerne takke for den gode indsats, som alle frivillige lægger i Diálogos. Det er den 
indsats, der gør Diálogos til en succes som organisation. Jeg vil også gerne sende en stor tak 
til vores samarbejdspartnere ude i Verden. Deres faglighed, dedikation og solidaritet med de 
fattigste skaber hver dag bedre vilkår for deres landsmænd. Vores samarbejdspartneres 
professionalitet sikrer, at vore fælles projekter får den impact og succes, de gør.
I denne bestyrelse har vi i årets løb givet input til CISU's nye strategi, som skal vedtages på 
deres generalforsamling. Vi har bidraget til og er en af de 175 civilsamfundsorganisationer, der 
med Globalt Fokus og CISU som bannerførere har skrevet til regeringens ministre og 
partilederne i Folketinget om, hvor fint det er at støtte ukrainere på flugt. Det skal blot ikke 
gøres på bekostning af Danmarks støtte til de fattigste i Verden. Derfor skal det ikke tages fra 
udviklingsbistanden. 
Bestyrelsen har afholdt en arbejds- og inspirationsweekend i Midtjylland. Vi diskuterede 
fremtiden og hørte om fortiden. Bestyrelsen har udviklet en concept note, som ligger på 
hjemmesiden til brug for de gode ideer til projekter, I gerne vil i gang med. Dette er for, at 
bestyrelsen har overblik over projekter, der kan søge og igangsættes. Vi har planlagt en 
”Diálogos  sådan er vi” session. En temaeftermiddag om hvilke værdier vi har og gerne vil have 
i Diálogos.
Projekter
For tiden har vi derfor et samarbejdsprojekt med Misereor indenfor interkulturel sundhed i 
Bolivia, tre projekter om guldudvinding uden kviksølv, et i Bolivia og to i Uganda. Vi 
administrerer et projekt om pesticid og interkulturel sundhed i Nepal.
DASAM fik støtte til en forlængelse af deres projekt i Nepal, som Diálogos vil administrere.
 
Interkulturelle sundhedsprojekter
Projektet i Karamoja, Uganda 
Der ansøgtes om en ny fase for KIMHECOP projektet med traditionel sundhed i marts 2021, 
projektet blev desværre ikke godkendt. Efter mange overvejelser valgte vi derfor, at søge om 
en no-cost extension og afslutte projektet 1. marts 2022 efter 14 års samarbejde med 
KIMHECOP. Det er tydeligt, at der er sket en stor forandring på de 14 år, flere af de steder, 
hvor vi startede samarbejde de traditionelle behandlere stadig tæt med sundhedsklinikkerne. 
Det sidste år har projektet dog desværre næsten været helt i stilstand. KIMHECOP havde ikke 
længere det samme engagement og entusiasme, som vi har brug for, for at starte nye 
projekter. Uganda har været hårdt ramt af Corona restriktioner og hele delen med undervisning 
af piger i skolerne har derfor været umulig, da de ikke har været i skole i næsten 2 år. Vi takker 
KIMHECOPs nuværende og tidligere ansatte og frivillige for et fantastisk samarbejde, som har 
været til stor gavn for Karamoja regionen. 
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Samfinansieringsprojekt med Misereor i Bolivia 
Samfinansiering projektet “Sustainable agroecological hydro productive management for the 
production of healthy food cores”, med den tyske organisation Misereor og Prodeco i Bolivia, 
blev forlænget til maj 22, da Covid-19 pandemien satte begrænsninger for projektets aktiviteter. 
Projektformålet er at forbedre fødevare-suverænitet og folkesundhed, for 400 quechua-familier i 
Chuquisaca. Det sker ved forbedring af familiernes agrarproduktion, vandingsmuligheder, 
solenergi og bedre køkkener. Prodeco har lavet en 4-årig ansøgning, som forlængelse af 
samarbejdet.
 
Uddannelsesfond Projekt i Burundi
Projektet er nu velbeskrevet med forklaring om, hvordan læger i Burundi støttes med 80% af 
omkostningerne ved at videreuddanne sig til speciallæger i et naboland, hvor der er muligheder 
for efteruddannelse. Lægerne forventes at tilbagebetale beløbet, når de er fungerende 
speciallæger. Der skal arbejdes med at finde fonde og måske danske læger, der vil støtte. 
Gruppen ligger stille, da de ledende medlemmer er fuldt optaget af organisering af Covid-19 
omsorg og behandling af patienter, der er indlagte.
 
Projekter om guldudvinding uden kviksølv
Mercury-free gold mining in Bolivia 2020 
Boliviaprojektets første hele kalenderår blev præget af pandemiens udfordringer. Projektets 
1.delmål det rent praktiske; undervisningen i den kviksølvfri metode ved Peter og de 
filippinske minearbejdere kunne ikke som planlagt gennemføres i starten af året.
Aktiviteterne rettet mod 2.delmål; den lokale forankring af ønsket om at afskaffe 
kviksølvsbrug, er også markant forsinket.  Møder i begge projektområder blev vanskeliggjort af 
både pandemi, herunder sygdom i Plagbols stab og oversvømmelser i lavlandet.
Vor partner Plagbol har imidlertid håndteret problemerne ganske smidigt og via ansættelse af 
en dygtig lokal mineingeniør kunnet skabe brugbare og lokalt tilpassede tekniske løsninger. 
Således er der nu demonstrationsanlæg i begge projektområder og oplæring af lokale 
guldgravere i kviksølvfri metode er i gang. Plagbol har haft succes med at skabe kontakt og 
blive integreret i netværk af NGO'er med en fælles dagsorden om miljømæssigt ansvarlig 
minedrift, og virker derigennem mod projektets 3.delmål om at fremme opfyldelsen af 
Minamata-konventionen. I 2022 er projektmonitorering ved at blive afholdt, og samtidig har der 
Peter og Leoncio kunnet arbejde med den lokale mineingeniør. Fokus rettes fremad især 
imod lokal forankring.
 
Free Your Mine 2025
Free Your Mine projektet sluttede i 2021. Guldgruppen i København søgte CISU om en ny 
3-årig projektbevilling men fik i to omgange afslag. Vi var helt demoraliserede. Men så skete et 
julemirakel og i december 21 blev vi kontaktet om at vores projekt alligevel var blevet 
finansieret. Så, FYM lever nu videre som FYM2025.
Vores gode partner organisation UNACOH driver projektet professionelt og godt, og vi ser frem 
til 3 gode år mere med dem. Vi har desværre ikke kunnet komme på projektbesøg i 2021 på 
grund af coronaepidemien, men vi har holdt jævnlige Zoommøder og fulgt med i projektet. Den 
kviksølvfri metode til guldudvinding praktiseres hver dag i projektets mølle og flere og flere 
lærer at bruge metoden. Vi ser frem til at komme derned og se i hvilket omfang metoden kan 
brede sig.
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Projektet Tiira Summit er i fuld gang. Vi håber at kunne afholde summitet fra den 18.-20. 
september 2022. Den centrale aktivitet er et fysisk møde med repræsentanter fra internationale 
organisationer, forskningsmiljøer samt politikere, hvor deltagerne får demonstreret 
guldudvinding uden kviksølv. Formålet med mødet er, at FNs miljøprogram (UNEP) og andre 
aktører anerkender metoden, og dermed gør det nemmere for guldgravere i mange lande at få 
finansiering til omlægning og uddannelse.
 
DASAM projekt. Administreret af Diálogos
DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) har med Diálogos som administrator, 
efter genansøgning hos CISU, fået bevilget 3.758.000 DKK til ”Farming Health and 
Environment  a multi sector approach to reduce pesticide hazards in Nepal". Projektet løber fra 
1/7 2021 til 31/12 2024 og følger op på de to foregående faser, hvor der især har været 
samarbejdet med farmere/landarbejdere, lokale helsearbejdere, skolelærere og forhandlere 
med fokus på sikker håndtering af pesticider samt på dyrkningsmetoder med lavt/intet brug af 
pesticider. I det nye projekt er der et øget fokus på advocacy i forhold til 
forbrugersegmentet samt udbredelse af aktiviteter i nye geografiske områder. 
Corona-situationen i 2020-22 har skabt grobund for øget brug af virtuelle 
kommunikationsformer og erfaringerne er positive.
Projektet har etableret kontakt til lokale autoriteter og trods vanskeligheder på grund af 
covid-situationen, er projektet kommet godt i gang. Der er ansat et nyt hold medarbejdere i 
Chitwan og etableret en delvis ny Central Steering Committee (CSC) i Kathmandu. CSC, der 
repræsenterer relevante kompetencer, har været på besøg i projektet. Der er for nyligt afholdt 
et vellykket virtuelt møde mellem projektgrupperne i Danmark og Nepal, hvilket alle var enige 
om at gentage regelmæssigt.
 
Hjemmesiden
Vi fortsætter det kontinuerlige arbejde med at sikre en opdateret og tidssvarende hjemmeside, 
der tjener til at informere tydeligt om Diálogos' arbejde, projekter og mål.
 
Informationsarbejde
Der er publiceret videnskabelige artikler fra psticid- og guldgrupperne. 
 
Økonomi
På de senere års regnskaber har vi set, at vi tærer på vores beholdning, der hidtil har været 
søgt at holde på omkring en halv million kroner. For at udvise rettidigt omhu har bestyrelsen 
besluttet, at de administrative opgaver i foreningen i fremtiden skal løses af bestyrelsens 
medlemmer. Derfor har vi sagt Annie op til den 30.juni 2022. Annie har i mange år været det 
faste holdepunkt i Diálogos, og bestyrelsen vil gerne sige mange tak for hendes store og 
entusiastiske indsats for Diálogos og vores projekter. Heldigvis forsætter Annie i flere af 
grupperne, så projekterne kan nyde godt af hendes omfattende erfaring. Vi har derfor også 
opsagt kontorpladsen på Carit Etlarsvej. Vi har fået lov at have kontorplads hos Erik og Rasmus 
i Sydhavnen. Her kan grupperne mødes, hvis det ikke kan lade sig gøre at mødes hos de 
forskellige medlemmer.
Vi har som tidligere år modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, i år på 51.768,88 kr.
Vores vision for Diálogos om, at verdens befolkning får dækket deres basale sundhedsbehov 
og lever i et sundt miljø, kan vi kun arbejde hen imod, fordi vi er så mange, der bruger vores 
faglighed og fritid. Det kan vi som organisation være stolte af. Tusinde tak til jer alle. En stor tak 
går også til vores sekretær, vores bogholder og vore partnere ude i verden. Vi arbejder i et 
tværfagligt samarbejde mellem Nord og Syd for at udvikle og understøtte folkesundhed og 
demokrati. Vi samarbejder om Diálogos' mission, der vil forbedre sundhed gennem aktiviteter, 
der støtter organisering og kapacitetsopbygning inden for sundhed og miljø.
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Fremadrettet er der stadig nok at tage fat på, og nye samarbejder vil manifestere sig ud fra den 
iderigdom, ekspertise og arbejdsomhed, som Diálogos' frivillige lægger for dagen, så 
bestyrelsen ser frem til indsatsen også i 2022.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
foreningens finansielle stilling.
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Generelt
Årsrapporten for Diálogos for 2021 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
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
 
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 
foreningen, 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 amortisering af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 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 lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 
feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens 
medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige 
myndigheder.
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Administrationsomkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet, 
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.
 
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
 
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
Egenkapitalen omfatter egenkapitalposter, der kan være fastsat i vedtægterne.
 
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.
 



Resultatopgørelse
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 

Omsætning 1 257.749 349.242
Dækningsbidrag I 257.749 349.242

Personaleomkostninger 2 -151.453 -308.628
Dækningsbidrag II 106.296 40.614

Administrationsomkostninger 3 161.591 90.208
Andre eksterne omkostninger -161.591 -90.208

Finansielle omkostninger 4 -970 -1.460
Årets resultat -56.265 -51.054

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -56.265 -51.054

-56.265 -51.054

 
 
 



Balance 31. december
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Andre tilgodehavender 5 359.572 318.233
Tilgodehavender 359.572 318.233

Likvide beholdninger 6 126.760 259.650

Omsætningsaktiver 486.332 577.883

Aktiver 486.332 577.883



Balance 31. december
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 450.850 507.115
Egenkapital 450.850 507.115

Gæld til banker 7 15 16
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8 30.000 60.415
Anden gæld 9 5.467 10.337
Kortfristede gældsforpligtelser 35.482 70.768

Gældsforpligtelser 35.482 70.768

Passiver 486.332 577.883

Foreningens formål 10
Mellemregnskab med CISU m. fl. 11



Noter
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2021 2020
kr. kr.

1. Omsætning
Administrationsbidrag, Plagbol 17-19 0 -4.420
Administrationsbidrag, MedicusMundi 0 3.996
NPHF 17-19 0 41.196
Administrationsbidrag, PHE fase 3 0 37.182
Administrationsbidrag, KIMHECOP 18-21 42.277 52.057
Administrationsbidrag, Free Your Mine 43.339 57.042
Administrationsbidrag, Guldmine projekt, Bolivia 67.047 44.046
Administrationsbidrag, The Tiira Summit 2020 0 17.705
Medlemskontingenter 25.384 19.275
Administrationsbidrag, Sustainable Agroecological Hydro 
Productive Management 2.710 13.758
Administrationsbidrag, regulering tidligere år -5.922 0
Løn fra projekter 15.706 20.404
Kulturstyrelsen 51.769 47.001
Administrationsbidrag, DASAM 15.439 0

257.749 349.242

2. Personaleomkostninger
Lønninger m.v. 150.346 307.103
Andre omkostninger til social sikring 1.107 1.525

151.453 308.628

3. Administrationsomkostninger
Regnskab og revision 71.188 35.625
Forsikringer 9.148 -21.608
Film, internet og oplysning 59 10.706
Kurser og videreuddannelse 1.100 300
Kontorhold, E-conomic og kommunikation 43.033 44.172
Rejseudgifter i Danmark 505 7.526
Mødeudgifter 36.558 13.487

161.591 90.208

4. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 970 1.460

970 1.460



Noter
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2021 2020
kr. kr.

5. Andre tilgodehavender
Tilgodehavende adm.bidrag projekter 3.071 0
Andre tilgodehavender 0 23.803
Tilgodehavende Kulturstyrelsen 0 47.001
Tilgodehavende Gouda 0 17.314
KIMHECOP 0 1.836
MedicusMundi 4.152 3.997
PHE fase 3 0 39.674
KIMHECOP 18-21 94.334 52.057
Free Your Mine 100.381 57.042
Guldmine projekt, Bolivia 111.093 44.046
The Tiira Summit 2020 17.705 17.705
Sustainable Agroecological Hydro Productive Management 16.468 13.758
Administrationsbidrag, DASAM 12.368 0

359.572 318.233

6. Likvide beholdninger
Hovedforening kto. nr. 104757-7 125.984 258.874
Sydbank 7045-1003449 776 776

126.760 259.650

7. Gæld til banker
Sydbank 6820-1806483 12 12
Sydbank 6820-1391288 3 4

15 16

8. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger 30.000 62.644
Forsikring, vaccinationer, malaria profylaxis m.m. 0 -2.229

30.000 60.415

9. Anden gæld
Skyldig A-skat og AM-Bidrag 4.906 9.411
Skyldige feriepenge 561 926

5.467 10.337

10. 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



Noter
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- at medvirke til en øget koordinering af Ngo’ernes bistandsarbejde

11. Projekter/Mellemregnskaber med CISU m. fl.
Indsatstitel: Mercury-free gold mining in Bolivia - 2020-2022
Projekt j.nr.: 20-2531-UL-mar

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  476.723
Udbetalte tilskud i året 650.000

1.126.723
Overført til partnere i regnskabsåret 957.817
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

957.817
Administration i Danmark, 7% 67.047 1.024.864

101.859
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -2.342
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  99.517

Indsatstitel: Free Your Mine - Uganda 2018-21
Projekt j.nr.: 18-2180-Ul-mar

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  227.905
Udbetalte tilskud i året 480.000

707.905
Overført til partnere i regnskabsåret 614.129
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 5.000

619.129
Administration i Danmark, 7% 43.339 662.468

45.437
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -2.005
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  43.432



Noter
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Indsatstitel: KIMHECOP 18-21 - Karamoja Indigenous and modern health collaboration 
project
Projekt j.nr.: 18-2185-Ul-mar

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  -29.797
Udbetalte tilskud i året 700.000

670.203
Overført til partnere i regnskabsåret 603.950
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

603.950
Administration i Danmark, 7% 42.277 646.227

-23.976
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -855
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  -23.121

Indsatstitel: PHE Fase 3 - Pesticide use, Health and Enviroment
Projekt j.nr.: 17-1999-Ul-dec

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  132.439
Udbetalte tilskud i året -77.902

54.537
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 50.706

50.706
Administration i Danmark, 7% 3.067 53.773

764
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -764
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  0



Noter
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Indsatstitel: The Tiira Summit 2020
Projekt j.nr.: 19-2489-Ml-nov

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  229.226
Udbetalte tilskud i året 0

229.226
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0 0

229.226
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -1.474
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  227.752

Indsatstitel: Sustainable Agroecological Hydro Productive Management
Projekt j.nr.: 20-2525-SF-feb

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  39.694
Udbetalte tilskud i året 0

39.694
Overført til partnere i regnskabsåret 38.718
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

38.718
Administration i Danmark, 7% 2.710 41.428

-1.734
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -260
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  1.994



Noter
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Indsatstitel: MedicusMundi 2017-2019 - Kviksølvfri minedrift 
  

Ubrugte midler ved årets begyndelse  79.180
Udbetalte tilskud i året 0

79.180
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0 0

79.180
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -504
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  78.676


