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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til Bestyrelsen i Dansk Initiativ for Etisk Handel 
  
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018, 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. 31-12-2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A, samt lov om fonde og visse foreninger og 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 (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 selskabet, 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 
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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: 
  

* 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. 
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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. 
  
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. 
  
    
Kastrup, den          /         2019   
    
Revisionsfirmaet Gutfelt A/S   
CVR-nr. 13254192   
    
    
    
Susanne Fagerli-Nielsen   
Registreret revisor   

 

 

 

Foreningens oplysninger 
Foreningen Dansk Initiativ for Etisk Handel // Overgaden oven Vandet 10 st. 1415 København K // 

www.dieh.dk // info@dieh.dk // CVR-nr: 31 14 97 54 

Stiftet: 7. februar 2008 // Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december // Regnskabsår: 11. regnskabsår // 

Hjemstedskommune: København // Revision: Revisionsfirmaet Gutfelt A/S, Tømmerupvej 75 2770 Kastrup 

//Bank: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1 1620 København V 
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Regnskabsberetning 
2018 har været et spændende år for DIEH, præget af et stort aktivitetsniveau, implementering af ny 

strategi, fejring af DIEHs 10-års jubilæum samt nye ansigter i sekretariatet. 

DIEH stod ved indgangen til 2018 over for en sund, men også skrøbelig økonomisk situation, og der er 
blevet brugt mange kræfter på at sikre DIEH et solidt økonomisk fundament. DIEHs økonomiske situation 
havde hidtil været privilegeret af Danida-midler fra opstarten og indtil slutningen af 2016, men det er i 
løbet af 2018 lykkedes at øge aktivitetsniveauet i organisationen og samtidig sikre midler til drift og 
projekter over de næste år. 
DIEH har i 2018 afholdt 38 arrangementer, herunder dialogmøder, workshops, arbejdsgruppemøder, mm. 

Mere end 1000 personer har i løbet af 2018 deltaget i DIEHs arrangementer fordelt på forskellige 

brancher og sektorer. Omkring halvdelen af deltagerne var ikke-medlemmer, og interessen for DIEHs 

aktiviteter rækker således udover egne medlemsrækker.  

Der er ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have 

indflydelse på bedømmelsen af DIEHs finansielle stilling pr. 31. december 2018. 

Specifikation af indtægter i 2018 
 

DIEH havde i 2018 en omsætning på 5.374 t kr. 
heraf 1.786 t kr. i medlemskontingentindtægter. 
Der har været lagt mange ressourcer i 
rekruttering af nye medlemmer, hvilket i 2018 
resulterede i en stigning på 18% i 
medlemskontingenter. 
DIEH modtog i 2018 2.841 t kr. i 
projektbevillinger fra DANIDA, samt 747 t kr. i 
øvrige indtægter, herunder bl.a. projektstøtte fra 
Velux fonden, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 
mm. samt   
bidrag til drift og aktiviteter. Årets resultat blev et 
overskud på 565 t kr. Organisationens 

egenkapital var 31. december 2018 på 1264 t kr.  
 
 
Forventninger til 2019 
DIEH vil i 2019 implementere strategien ”Mod ansvarlige værdikæder”, fastholde et højt aktivitetsniveau, 
samt udvikle DIEHs medlemstilbud, herunder lancere DIEH Academy, der dækker over træningstilbud til 
medlemmerne. Ambitionen med DIEH er at konsolidere sig, som det danske samlingssted for etisk handel 
- den konstruktive facilitator, hverken en NGO, eller en virksomhedsklub – men et multistakeholder 
initiativ, der bindes sammen af et fælles ønske om at fremme respekt for mennesker og miljø i globale 
værdikæder.  
 
DIEH forventer at opnå et negativt driftsresultat i 2019, på ca. 250 t kr., hvilket vil bringe egenkapitalen 
ned tæt på det ønskede niveau omkring 800-1000 t kr. DIEHs kontingentgrundlag ligger ved udgangen af 
2018 på 1.770 t kr. og organisationen har sikret projektmidler i 2019 for i alt ca. 2,5 mio. kr. 
DIEH forventer på lige fod med 2018 at kunne opnå mindre bevillinger til mødeafholdelser, 

formidlingsprojekter, eller andre mindre opgaver. Værdien af disse projekter anslås til 530 t. kr. 

Medlems
kontinge

nter; 
1786

Danida; 
2841

Øvrige 
indtægter; 

747

INDTÆGTER (T KR) 
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Aktivitetsniveauet i DIEH opjusteres i 2019, så det afspejler den forbedrede økonomi og således, at DIEH 

skaber optimal værdi for medlemmerne. 

 

Regnskabspraksis 

 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-

klasse A. Regnskabsopstilling og benævnelse af regnskabsposter er tilpasset foreningens særlige forhold. 

Fra regnskabsklasse C er tilvalgt ledelsesberetning. 

Generelt om indregning og måling 
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 regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der er forekommet, inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Værdireguleringer af finansielle 

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes løbende i resultatopgørelsen. I 

resultatopgørelsen indregnes endvidere omkostninger, der er afholdt for at opnå årets resultat, herunder 

afskrivninger, ned-skrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Resultatopgørelsen 
Indtægterne omfatter kontingentindtægter, salg af serviceydelser samt bevillinger og Pro Bono ydelser og 

støtte i øvrigt. 

Projektbevillinger 
Modtagne bevillinger indtægtsføres i takt med at projektrelaterede omkostninger forbruges. Eventuel 

restbevilling medtages under kortfristede gældsforpligtelser. 

Aktivitets- og administrationsomkostninger 
Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger til kapacitetsopbygning og møder m.v. 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, lokaler og ekstern assistance. 

Projektomkostninger 
Projektomkostninger omfatter udover over direkte henførbare omkostninger afholdt til projekter, 

endvidere en andel af foreningens lønudgifter og øvrige omkostninger. Fordelingen af lønandele og 

omkostninger foretages baggrund af anvendt tidsforbrug samt den procentdel af de afholdte 

omkostninger der er godkendt i den enkelte bevilling. 
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Balance 

Debitorer 
Debitorer er efter individuel vurdering optaget til de værdier, som de skønnes at indbringe.  

Anlægsaktiver 
Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsessummen. Anskaffelser under DKK 50.000 udgiftsføres i 

anskaffelsesåret.  

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugsperiode. 

Edb-udstyr: 5 år. 

Inventar og kontormaskiner: 5 år.  

Afskrivningsgrundlaget er forskellen mellem anskaffelsessummen og forventet scrapværdi. 

Omsætningsaktiver 
De opførte tilgodehavender er målt under hensyntagen til eventuel tabsrisiko. 

Gældforpligtelser 
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende 

opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt 

forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 

Periodisering 
Alle indtægter og omkostninger er periodeafgrænset. Renteindtægter og -omkostninger er ligeledes 

periodiserede, hvorved beregnede, ikke forfaldne renter er medtaget i resultatopgørelsen. 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 
 

 

  

Note 2018    2017    

Indtægter

Projektbevillinger, Udenrigsministeriet             5               2.841.170 2.672.824               

Medlemskontingenter               1.785.748 1.517.481               

Medlemsfinansierede aktiviteter                    60.000 60.300                    
Støtte øvrige, herunder Kulturstyrelsen                  219.659 154.440                  

Øvrige indtægter             1                       1.000 18.350                    

Diverse indtægter, herunder Erhvervsstyrelsen og 

Miljøstyrelsen                  466.199 147.690                  

Indtægter           5.373.775            4.571.085 

Gage og personaleomkostninger             2             (1.196.324)               (1.300.411)
Aktivitets- og administrationsomkostninger             3                (744.238)                  (377.262)
Projektomkostninger, Udenrigsministeriet             5             (2.841.170)               (2.672.824)
Projektomkostninger,Erhvervsstyrelsen                            0                                0   
Etablerings- og flytteomkostninger                   (13.291)                    (11.909)
Omkostninger         (4.795.023)           (4.362.406)

Driftsresultat              578.752               208.679 

Afskrivninger                            0                                0   
Resultat før finansielle poster              578.752               208.679 

Renteomkostninger              (14.228)                              0   
Årets resultat              564.524               208.679 

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat                  564.524                    208.679 

             564.524               208.679 
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Balance 31. december 2018 
 

  

 Note 2018    2017    

Aktiver

Periodeafgrænsningsposter 0                              0                                
Deposita, husleje 41.450                  41.450                    
Debitorer 264.131               112.736                 

Tilgodehavende, andre 42.596                  12.987                    

Forudbetalte projektomkostninger 0                              184.613                 

Forudbetalte omkostninger 23.100                  3.330                      

Indestående i pengeinstitut 3.087.770           2.673.303             

Omsætningsaktiver 3.459.046     3.028.419       

Aktiver i alt 3.459.046     3.028.419       

Passiver

Overført resultat 1.263.531           699.007                 

Egenkapital i alt 4           1.263.531     699.007          

Skyldige omkostninger 6           993.484               1.158.693             

Igangværende projekter 5           1.005.474           396.918                 

Forudindbetalte projektmidler 5           0                              503.536                 

Forudbetalte kontingenter 0                              64.485                    

Feriepengehensættelse 196.556               205.780                 

Gældsforpligtelser 2.195.514     2.329.412       

Passiver i alt 3.459.045     3.028.419       

Eventualforpligtelser 7           
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Noter 
 

 

 

For specifikation af årets afholdte omkostninger se projektregnskaber sidst i regnskabet. 

 

 

 

1 Øvrige indtægter 2018 2017

Indtægter fra Hub 1.000               18.350            

Overførte midler 0                        0                        

1.000         18.350       

2 Gage og personaleomkostninger

Gager 1.715.873      1.610.695      

Pensioner 195.530          173.553          

Sociale ydelser 23.156            18.289            

Øvrige personaleomkostninger 9.950               28.211            

Fordelt til projektomkostninger (748.185)        (530.337)        

1.196.324 1.300.411 

3 Aktiv itets-  og administrationsomkostninger

Aktivitetsomkostninger 972.349          2.089.191      

Andre Omkostninger / administrationsomkostninger 460.003          430.559          

1.432.352 2.519.750 

Fordelt til projektomkostninger (688.114)        (2.142.488)    

744.238     377.262     

4 Egenkapital

Egenkapital 1. januar 699.007          490.328          

Overført fra resultatdisponering 564.524          208.679          

Egenkapital 31.  december 2018 1.263.531 699.007     

5 Projekter (Danida)

Modtaget 

akkumuleret

Anvendt 

tidligere år Anvendt i året

Saldo pr 31. 

december

MYPOD 4.192.688      1.249.170      2.073.509      870.009          

SDG-SMV 399.590          0                        359.731          39.859            

Kvinder bærer frugt - Danidas 

Oplysningsbevilling 401.130          0                        376.874          24.256            

Danida møde- og konferencemidler 255.000          152.594          31.056            71.350            

5.248.408 1.401.764 2.841.170 1.005.474 
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Noter  
 

 

 

 

 

 

 

  

6 Skyldige omkostninger 2018 2017

Skyldige omkostninger 922.125          1.019.752      

Skyldige renter 6.210               10.009            

Skyldig AM og A-Skat 58.766            88.179            

Skyldig ATP 3.597               2.556               

Skyldige feriepenge 2.786               38.197            

993.484     1.158.693 

7 Eventualforpligtelser 2018 2017

Lejeforpligtelser 80.140            80.140            

Serviceforpligtelser 5.130               5.130               

85.270       85.270       
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Projektregnskaber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYPOD 2018    2017    

MyPod Output 1.1 1.135.777           699.159                 

MyPod Output 1.2 375.524               0                                

MyPod Output 2.1 215.636               224.044                 

MyPod Output 2.2 64.649                  80.000                    

Local admin and office 129.428               127.059                 

Monitoring 16.845                  37.187                    

Afholdte omkostninger 1.937.859     1.167.449       

Administration, overhead, 7 % 135.650               81.721                    

Projektomkostninger 2.073.509     1.249.170       

Kvinder bærer frugt -  Danidas Oplysningsbevilling 2018    2017    

Aktivitet 1 369.874               0                                

Aktivitet 2 0                              0                                

Projektledelse 0                              0                                

Administration 7.000                     0                                

Projektomkostninger 376.874         0                       

Danida møde- og konferencemidler 2018    2017    

Leje af lokale inkl forplejning af deltagere 15.000                  45.000                    

0                              0                                

16.056                  101.734                 

Annoncering via sociale medier og andet. 0                              5.861                      

I  alt 31.056           152.594          

Udarbejdelse og tryk af informationsmateriale om IDHs 

arbejde på dansk

Frikøb af DIEH personale til planlægning, markedsføring, 

projektledelse, udførelse og opfølgning på møderække samt 

administration. 

SDG-SMV workshops 2018    2017    

Aktivitet 1 319.731               0                                

Lokale 40.000                  0                                

Projektomkostninger 359.731         0                       
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Projektregnskaber 
 

 

 

 

 

 

Ansvarlig tøj-  og tekstilproduktion i Bangladesh 2018    2017    

 Activities in Denmark 0                              0                                

 Mission costs DK & UK staff Bangladesh 0                              0                                

Activites in Bangladesh local staff & partners 0                              792.643                 

Activ ites in total 0                     792.643          

Investments

Investments in Bangladesh 0                              (10.098)                  

Investments in total 0                     (10.098)           

Posted/danish/UK employees

Danish Partnership (Salary) 0                              0                                

Joint ETI programme (DIEH & Danish Partners) 0                              0                                

Joint ETI programme (ETI UK & International Partners) 0                              17.671                    

Posted/danish/UK employees in total 0                     17.671            

Local employees

Salary 0                              207.591                 

Local employees in total 0                     207.591          

Local administration

Administration of activities, incl. Office rent 0                              136.100                 

Local administration in total 0                     136.100          

Danish/UK Project supervision/inspection

Supervision/inspection 0                              0                                

Danish/UK Project supervision/inspection in total 0                     0                       

Revision (Audit),  incl local 0                     44.000            

Payment of cost 0                     1.187.906       

Administration overhead 7 pct 0                              83.153                    

Project costs in total 0                     1.271.060       
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Ledelsespåtegning 
Foreningens specifikationer er baseret pa den aflagte årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2018. Der er i foreningen etableret procedurer med henblik på at sikre et pålideligt grundlag 

for regnskabsaflæggelsen. 

Efter vores opfattelse er specifikationerne nøjagtige og fuldstændige og anvendt regnskabspraksis er i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling, samt under 

hensyntagen til administrative retningslinjer udstukket af Danida, 

København, den 2. maj 2019 

 

Direktør 

 

Mikkel Stenbæk Hansen 

 

 

 

Formand 

 

Jonas Vejsager Nøddekær   
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Specifikationer til årsrapporten 

 
 

1 Støtte øvrige 2018 2017

Pro Bono ydelser -                       13.021              

Tilskud, kulturministeriet 219.659             141.419           

Støtte øvrige i alt 219.659       154.440      

2 Gage og personaleomkostninger

Gager 1.725.097         1.646.240       

Regulering feriepengehensættelse (9.224)                 (35.544)            

1.715.873         1.610.696       

Pensioner 195.530             173.553           

Sociale ydelser 23.156               18.289              

Korselsgodtgorelse -                       -                     

Godtgorelse, bredband/telefon 2.170                  7.720                

Personaleomkostninger 7.780                  20.491              

228.636 220.052           

Fordelt til projektomkostninger (748.185)           (530.337)          

Gage og personaleomkostninger i alt 1.196.324   1.300.411  

3 Aktiv itets-  og administrationsomkostninger

Kapacitetsopbygningsaktiviteter 26.528               8.398                

Informationsaktiviteter 171.620             85.644              

Rejser og ophold DIEH 115.967             105.052           

Møder 77.675               78.289              

Konsulentassistance 580.559             667.902           

Bangladesh -                       1.143.906       

Fordelt til projektomkostninger (525.639)           (1.977.613)      

Aktiv itetsomkostninger 446.710       111.578      

Kontorhold 98.613               109.487           

Revison 21.738               70.400              

Regnskabsassistance og radgivning , revisor -                       7.000                

Bogforingsassistance 80.933               13.547              

Husleje 258.720             230.125           

Fordelt til projektomkostninger (162.475)           (164.875)          

Andre Omkostninger / administrationsomkostninger 297.528       265.684      

Aktiv itets-  og administrationsomkostninger i alt 744.238       377.262      
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1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2018 

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af ledelsen aflagte 

årsregnskab for Dansk Initiativ for Etisk Handel for året 2018. 

 

Årsregnskabet for 2018 udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital (i t.kr.): 

 2018  2017  2016 

Årets resultat  .......................................................................  565  209  163 

Aktiver .................................................................................  3.459  3.028  2.517 

Egenkapital ..........................................................................  1.264  699  490 

 

Årets resultat overføres til næste år. 

 

Revisionens omfang og udførelse. 

Med hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, 

revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar henviser vi til side 1-7 i vort tiltrædelses 

protokollat af 1. januar 2018. 

 

Revisionen af årsregnskabet er primært udført efter regnskabsårets udløb.  

 

Revisionen har blandt andet omfattet en gennemgang og vurdering af nogle de væsentligste 

forretningsgange, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet, en analyse af 

resultatopgørelsens poster samt en gennemgang og vurdering af foreningens balance pr. 31. december 

2018. 

 

2. Konklusion på revision af årsregnskabet for 2018 

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for 

revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 

3. 

Hvis ledelsen godkender årsrapporten i dens nuværende form, og der ikke fremkommer yderligere 

oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

 

3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig 

betydning for årsregnskabet, og vi er ikke stødt på særlige forhold, der kræver omtale i noterne eller 

i ledelses beretningen. 

I forbindelse med vores revision af årsregnskabet skal vi dog fremhæve følgende forhold: 
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3.1 Manglende funktionsadskillelse 

På grund af foreningens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative 

opgaver, er der ikke pr. 31.12.2018 beskrevet, en egentlig intern kontrol, der er baseret på en 

hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i 

mindre omfang baseret på foreningens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor 

fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som 

følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktioner. 

 

3.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os 

oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig 

fejlinformation som følge af besvigelser. 

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende 

undersøgelser af formodede besvigelser. 

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om 

besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 

 

3.3 Kasseeftersyn 

Vi har ikke foretaget uanmeldt eftersyn af likvide beholdninger idet vi har sendt 

engagementsforespørgsel til banken. Vi har fået svar fra banken på forespørgslen. Dette svar er 

afstemt til regnskabet, uden bemærkninger. 

Følgende har fuldmagter i banken: 

Janine Dortmundt Harder 

June Damgaard Hansen 

Mikkel Stenbæk Hansen 

Ledelsen bør løbende tage stilling til ovennævnte fuldmagter. 

 

4. Kommentarer til årsregnskabet 

I lighed med tidligere år har ledelsen aflagt såvel en ekstern årsrapport og et specifikationshæfte hertil. 

Den eksterne årsrapport har ledelsen aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og 

bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af projektstøttre fra 

Udenrigsministeriet. 

Den eksterne årsrapport indeholder ikke, som specifikationshæftet, specificerede oplysninger om de 

enkelte poster i årsregnskabet. 

Vi har i forbindelse med vores revision af årsregnskabet følgende kommentarer: 

 

4.1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabslovgivningen 

m.v. 



DIEH ÅRSRAPPORT 2018 

 

15 
 

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten. 

 

4.2 Resultatopgørelse 

Foreningens resultat før udgør t.kr 565.  

 

4.3 Anlægsaktiver 

Der er ikke aktiveret anlægsaktiver, idet anskaffelser under tkr. 50 driftsføres. 

 

 

4.4 Omsætningsaktiver 

Likvide midler. 

Vi har afstemt likvide midler til bankens opgørelser, samt engagementssvar. Vi har ingen 

bemærkninger hertil. 

 

Tilgodehavender. 

Vi har gennemgået tilgodehavender pr. statusdagen. 

 

4.5 Gæld 

Udgøres af modtagne forudbetalinger til projekter, leverandører og skyldige omkostninger. Vi har 

gennemgået de åbne poster, og stikprøvevis foretaget kontrol heraf. Vi har endvidere gennemgået 

saldi på igangværende projekter sammenholdt med tilhørende bankkonti. Afregning hertil er ikke 

ajourført. Det anbefales at dette sker fremover. Der er ikke yderligere bemærkninger. 

 

4.6 Skatteforhold 

Det er oplyst os, at foreningen ikke er skattepligtig.  

 

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring 

Som led i revisionen af vanskeligt revider bare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2018. 

 

5.2 Ikke-korrigerede fejl 

Samtlige konstaterede væsentlige fejl er rettet i årsregnskabet i samarbejde med ledelsen. 

 

5.3 Forsikringsforhold 

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vi ikke indestår for, at foreningens forsikringsforhold 

med hensyn til forsikringssummer m.v. er tilstrækkelig. 

Vi skal anbefale, at foreningen tilstræber at afholde et årligt møde med dets forsikringsselskab, 

således at foreningens forsikringer gennemgås. 
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5.4 Ansættelseskontrakter 

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at vor revision ikke omfatter ansættelseskontrakternes 

fuldstændighed. 

Vi skal opfordre ledelsen til løbende at opdatere og ajourføre ansættelseskontrakterne. 

 

6. Lovpligtige oplysninger m.v. 

 

Vi er i henhold til lovgivningen pligtige til at påse, at ledelsen overholder formalia på følgende 

områder:  

 At der føres forhandlingsprotokol over hvert møde i ledelsen.  

 At der foreligger en forretningsorden  

 At revisionsprotokollen er underskrevet af alle medlemmer af ledelsen. 

Vi har konstateret, at ovenstående formalia er overholdt. 

Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

 

7. Økonomisk kriminalitet 

Vi er i henhold til Revisorloven pligtige til at påse, om personer i ledelsen har begået betydelig 

økonomisk kriminalitet og rapportere herom til den øvrige ledelse og under visse omstændigheder til 

lovgivende og kontrollerende myndigheder (primært til bagmandspolitiet). 

 

Vi er ikke under vor revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i ledelsen har begået 

økonomisk kriminalitet. 

 

8. Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for 2018 

I henhold til revisorloven skal vi erklære følgende: 

  at  vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og 

  at  vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

 

 

Kastrup, den      /        2019 

Revisionsfirmaet Gutfelt A/S 

 

 

Susanne Fagerli-Nielsen 

Registreret revisor 
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Nærværende revisionsprotokol side 13-17 er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen 

den   24/4 - 2019. 

 

 

I bestyrelsen: 

 

 
 

Jonas Vejsager 
Nøddekær 
(formand) 
 

Christian Rask-
Jepsen 
(næstformand) 
 
 
 

Adam Hey 
 

Birgitte Bang 
Nielsen 
 

Peter Waldorff 

Jesper Nielsen 
 

Jytte Tandrup 
 

Carina Jensen 
 

Malene Thiele 
 

Vibeke Myrtue 
Jensen 
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