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Bestyrelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for Foreningen Stairway  
Danmark. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse for            
ikke-erhvervsdrivende foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -  
31. december 2017. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Frederiksberg, den 8. april 2018 
Bestyrelsen: 

 

 

 

 

 
Lars Kruse 
formand 

 Marianne Abildgaard 
kasserer 

 Nils Vilsbøl 

 

 

 

 

 
Claus Abildgaard  Søren H. Sørensen  Chalotte Willemann Stecher 

 

    

Jesper Tørnkvist     
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Stairway Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet i note 1  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Foreningen Stairway Danmark for 1. januar – 31. december 
2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som  
beskrevet i note 1 om anvendt regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af Foreningen Stairway Danmark 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.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, 
som beskrevet i note 1 om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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:  

► �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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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Den uafhængige revisors erklæringer 

► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 usik-
kerhed 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 konklusion 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. �  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.  

København, den 8. april 2018 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Jesper Jørn Pedersen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne21326  
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december  
     
 Note 2017 2016 Udvikling   
Indtægter     
Indgåede medlemsbidrag    56.375 60.250 -6% 
Modtagne bidrag og legater  140.787 121.274 16% 
Indgået ved indsamlinger  261.833 281.960 -7% 
Støttearrangementer  31.224 14.802 111% 
Modtagne legater & fondsbidrag  425.000 225.000 89% 
Tilskud fra Danida, BTS expansion projekt 2 1.117.712 643.895 74% 
Tilskud fra Danida, BTS Phase 2 projekt 2 377.461 119.840 215% 
Tilskud fra tips- og lottomidler    57.387 70.576 -19%    
  2.467.779 1.537.597 60%    
Omkostninger     
Kontorartikler og småanskaffelser  3.798 9.056 -58% 
Porto til nyhedsbrev   7.156 7.420 -4% 
Rejseudgifter vedrørende SFI   7.272 5.077 43% 
Kontingenter  2.500 2.500 0% 
Hjemmeside  16.237  22.200 -27% 
Bankgebyrer  10.750 6.820 -58% 
Oplysningsarbejde i Danmark  90.652 0 - 
Mødeudgifter/Jubilæumsudgifter  5.764 6.993 -18% 
Honorar TN -kommunikation  20.000 13.750 45% 
Renteudgift  6.034 0 - 
Diverse  10.085 1.217 729%    
  180.248 14.967 140%    
Støtte til Børnecentret Stairway, Filippinerne:     
Overført tilskud fra Danida, BTS-projekt  0 0  
Overført tilskud fra Danida, BTS expansion  
projekt 3 1.067.712 593.895  
Overført tilskud fra Danida, BTS Phase 2  
projekt 

3 
361.161 103.540 

 

Overført tilskud i øvrigt 4 421.110 636.872  
Vederlag m.v. til projektkoordinator   156.250 143.000       
  2.006.233 1.477.307       
Omkostninger i alt  2.186.481 1.552.340       
Årets resultat  281.298 -14.743       

Årets resultat overføres til næste år.     
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Balance 31. december  
 Note   2017   2016   
AKTIVER    
Forudbetalinger vedrørende projekter 3 206.356 126.761 
Tilgodehavende bidrag, legater og kontingenter  100 100 
Indestående i Danske Bank, Hillerød afdeling  

konto nr. 4768091609 
 

31.614 7.900 
Indestående i Danske Bank, Hillerød afdeling 

konto nr. 0004499 
 

2.098.169 1.980.000 
Indestående i Danske Bank, Hillerød afdeling 

konto nr. 11219063 
 

116.845 47.282   
AKTIVER I ALT  2.453.084 2.162.043     

    
PASSIVER    
Egenkapital 5   
Kapitalkonto:    
Saldo 1. januar   2.161.102 2.175.845 
Overført årets resultat   281.298 -14.743   
Egenkapital i alt  2.442.400 2.161.102     
    
Gældsforpligtelser    
Modtaget tilskud fra Cisu oplysningspulje, endnu ikke  

anvendt 
 

3 
 

174  
 

537  
Danske Bank, Hillerød afdeling MC Corporate Card 

4779516776 
 

404 404 
Anden gæld  10.106 0     
Gældsforpligtelser i alt  10.684 941     
PASSIVER I ALT  2.453.084 2.162.043     
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Noter 

1  Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Foreningen Stairway Danmark for 2017 er aflagt i overensstemmelse med dansk lov-
givnings krav til regnskabsaflæggelse for ikke-erhvervsdrivende foreninger (god regnskabsskik). 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når beløbene er tilgået foreningen eller tilsagn er modtaget. 

Tilskud, der modtages til bestemte formål, indregnes i takt med, at beløbene anvendes til formålet. 

Indtægtsførte renter omfatter alene de i regnskabsåret indgåede beløb, idet der ikke foretages periodi-
sering. 

Omkostninger 

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af omkostningerne. 

Uddelinger og støtte 

Uddelinger og støtte indregnes på bevillingstidspunktet. Såfremt beløbet realiseres med et andet beløb 
end oprindeligt besluttet, reguleres forskelsbeløbet i det pågældende års bevilligede uddelinger eller 
støtte. Ikke udbetalt støtte optages som gældsforpligtelser. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.  Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter 
en individuel vurdering af tilgodehavender. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 
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Noter 

2  Tilskud  
 

Danida  
BTS-Exp- 

projekt 

Danida  
BTS 

Phase 2 
projekt  

Tilskud fra Danida overført til Børnecentret Stairway, Filippinerne  1.067.712 361.161 
Tilskud fra Danida anvendt til dækning af administrationsomkostninger 50.000 16.300    
 1.117.712 377.461    

   

3  Modtaget tilskud, endnu ikke anvendt 
 

Danida  
BTS-Exp- 

projekt 

Danida  
BTS 

Phase 2 
projekt 

CISU  
oplysning

spulje  
Ej anvendt tilskud fra 2016 118.611 8.150 -537 
Tilskud modtaget i regnskabsåret -1.153.712 -385.611 0 
Anvendt i 2017 til dækning af administrationsomkostninger 50.000 16.300 0 
Anvendt i 2017 til rejseomkostninger/projektomkostninger 123.745 0 363 
Udbetalt støtte i januar og december 2017 til Børnecentret 

Stairway, Filippinerne 
 

1.067.712 
 

361.161 
 

0     
 206.356 0 -174     

Indregnes i balancen under henholdsvis forudbetalinger ved-
rørende projekter og gældsforpligtelser 

   

4  Overført tilskud i øvrigt 
Udbetalt støtte til Børnecentret Stairway, Filippinerne i januar 2017 421.110   

  

5  Egenkapital 

Foreningen tilstræber en egenkapital, der som minimum modsvarer 6 - 9 måneders driftskapital, og som 
kan dække midlertidigt ved bortfald af større donorer eller ved eksempelvis naturkatastrofer, der påkal-
der sig en ekstra indsats.  

 


