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Foreningens resultat for regnskabsåret 2018, udgør et overskud på kr. 185.651. Resultatet anses som 
værende tilfredsstillende for året.  Foreningens formue udgør pr. 31. december 2018 kr. 571.207. 

Foreningens hjælpeaktiviteter har udviklet sig som forventet. 

I 2018 er foreningens administrationsomkostninger i Danmark blevet yderligere tilpasset, således at 
disse fremadrettet vil matcher foreningens fremtidige behov. 

Foreningen har anvendt de modtagne Tips- og lottomidler i tilskudsåret. 

Foreningen har anvendt Tips- og lottomidlerne sparsommeligt. 

Foreningen fortsætter sine velgørende aktiviteter i 2019. 

Der henvises endvidere til ledelsens beretning, som er tilgængelig på generalforsamlingen. 
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Foreningens bestyrelse aflægger hermed årsrapporten for 2018 
 

• Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens 
vedtægter 

 
• Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling 

samt resultatet. 
 
København, den 15. maj 2019 
 

Bestyrelse 
 

 
 

 
 

Gunver Juul, formand Kim Grøn Jensen, næstformand 
 

Jette Hoffmeyer 
 
 
 

  
 
 
 

 

Anne Schrøder   
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Til Foreningens medlemmer i Tibet Charity. 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Tibet Charity for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A, samt foreningens 
vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A 
samt foreningens vedtægter. 
 
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 og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse 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 årsregnskabslovens klasse A samt foreningens vedtægter. 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som brugerne 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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Den uafhængige revisors påtegning 
 

 

 

 

 
• 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. 

 
 
Hornbæk, den 15. maj 2019 
 
Kongevejens Revision  

Registreret Revisions ApS 

CVR-nr.: 25273621 
 
 
 
René Friis Rasmussen 
Registreret revisor, FSR – danske revisorer 
mne 15471  
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 

 

 

 

Årsregnskabet for Tibet Charity for 2018 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og er aflagt i danske kroner. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og er i hovedtræk følgende: 
 
GENERELT 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
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. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen. 
 
RESULTATOPGØRELSE 
 
Indtægter 
Indtægter afstedkommer af sponsorater og donationer til brug for støtte af personer i Nepal og 
Indien. Endvidere opkræver foreningen et årligt medlemskontingent som føres særskilt under 
indtægter 
 
Sponsorater og projekter 
Omkostninger består af sponsorater samt drift af projekter i Nepal og Indien. 
 
Personaleomkostninger 
Omfatter omkostninger til aflønning af fast personale 
 
Lokale- og Administrationsomkostninger 
Omfatter omkostninger til den løbende drift og administration. 
 
 
BALANCEN 
 
Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører m.v. samt anden gæld, måles til 
nominel værdi. 



Resultatopgørelse

Note 2018 2017

Indtægter
Kontingenter 285.123 284.904

Modtaget bidrag m.v. 1 1.342.576 1.761.692

1.627.699 2.046.596

Omkostninger
Sponsorbidrag og projekter 2 1.266.822 1.536.514

Lokale- og administrationsomkostninger 3 298.835 432.231

Renteudgifter 1.391 0

Omkostninger 1.567.048 1.968.745

Årets resultat 60.651 77.852
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Balance pr. 31. december

Note 2018 2017

Aktiver:

Mellemværender med medlemmer 81.701 0

Tilgodehavender i alt 81.701 0

Likvide beholdninger 4 954.770 1.168.412

Omsætningsaktiver 1.036.471 1.168.412

Aktiver 1.036.471 1.168.412
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Balance pr. 31. december

Note 2018 2017

Passiver:

Overført resultat primo 385.556 307.704

Overført fra årets resultat 60.651 77.852

Egenkapital 446.207 385.556

Periodiserede sponsorbidrag m.v. 5 300.463 341.559

Projekter 6 264.802 324.499

Mellemværender med medlemmer 0 116.799

Skyldige omkostninger 25.000 0

Kortfristet gældsforpligtelse 590.265 782.856

Gældsforpligtelser 590.265 782.856

Passiver 1.036.471 1.168.412
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Noter til årsrapporten

2018 2017

1. Modtaget sponsorbidrag m.v.
Personlige sponsorbidrag 896.019 874.293

Andre øremærkede bidrag 370.803 662.221

Projektoverførsel -125.000 0

Fondsmidler, driftstilskud m.v. 95.619 107.032

Jubilæum 0 33.500

Andre uspecificerede donationer og bidrag 105.135 84.646

I alt 1.342.576 1.761.692

2. Sponsorbidrag og projekter
Personlige sponsorsager 896.019 874.293

Øremærkede projekter 370.803 662.221

I alt 1.266.822 1.536.514

3. Lokale- og administrationsomkostninger
Afholdelse af jubilæum 0 5.849

Andre mødeudgifter 625 1.670

Rejseomkostninger 835 23.422

Kontingenter og forsikringer 7.294 7.250

Kontorholdsomkostninger 8.259 170

Småanskaffelser m.v. 0 3.247

Medlemsblad 42.588 50.760

Porto og gebyrer 20.758 16.917

Telefon 9.093 9.059

IT omkostninger 18.133 23.562

Administrativ assistance 150.000 172.500

Revision 41.250 43.750

Tab vedr. tidligere år 0 74.075

I alt 298.835 432.231
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Noter til årsrapporten

2018 2017

4. Likvide beholdninger
Danske Bank, konto 1664-7306 27.327 54.262

Danske Bank, konto 1141-6020 485 3.486

Danske Bank, konto 1080-2563 -112 -401

Danske Bank, konto 151530 851.764 1.087.513

Danske Bank, konto 1220 014 9832 75.306 23.552

Aftaleindskud 0 0

I alt 954.770 1.168.412

5. Periodiserede sponsorbidrag
Ej afsendte sponsorbidrag 149.726 293.473

Forudmodtaget sponsorbidrag 150.737 48.086

I alt 300.463 341.559

6. Øremærket donationer / projekter
Projekter Årets Projekt Årets Projekter

primo tilgang regulering afgang ultimo

Tibet 29.053 0 0 0 29.053

Dyrevelfærd 0 78 -78 0 0

Sundhed 147.858 173.732 -270.390 -1.200 50.000

Uddannelse 44.800 20.220 -26.520 -18.500 20.000

TC House Nepal 75.608 27.834 125.000 -157.900 70.542

TC House Dharamsala -5.647 19.419 305.935 -244.500 75.207

Gavekort 0 3.820 -3.820 0 0

Social Buffer 32.827 700 -5.127 -8.400 20.000

Projektoverførsel 0 125.000 -125.000 0 0

Saldo 324.499 370.803 0 -430.500 264.802
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