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Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

People to People
Elmevej 13
6520 Toftlund
Danmark
Telefon: 74 83 21 50
Hjemsted: Toftlund
CVR-nr.: 15 92 50 19
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Formand Svend Erik Kristensen
Næstformand Gunild Bogdahn
Kasserer Thea Lauridsen
Thomas Jørgensen
Anna Marie Bohsen
Karen M. Kristensen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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People to People

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for People to
People.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, og den
regnskabspraksis der er beskrevet i noterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Løgumkloster, den 2. april 2019

Bestyrelsen

Svend Erik Kristensen
Formand

Gunild Bogdahn
Næstformand

Thea Lauridsen
Kasserer

Thomas Jørgensen Anna Marie Bohsen Karen M. Kristensen
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People to People

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i People to People

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for People to People for regnskabsåret  01.01.18 - 31.12.18, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger, og den regnskabspraksis der er
beskrevet i noterne.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger,
og den regnskabspraksis der er beskrevet i noterne.

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 lov om fonde og visse foreninger, og den regnskabspraksis der er
beskrevet i noterne. 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 rea-
listisk alternativ end at gøre dette.
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People to People

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 revi-
sionspåtegning 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 forven-
tes, 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 reak-
tion 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 forår-
saget 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 ud-
forme 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 udar-
bejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere 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.
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People to People

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner 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, her-
under 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 ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med års-
regnskabet 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 oplys-

ninger i henhold til lov om fonde og visse foreninger, og den regnskabspraksis der er
beskrevet i noterne.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og
visse foreninger, og den regnskabspraksis der er beskrevet i noternes krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 2. april 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Marianne Christoffersen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningen, der er tværpolitisk, har til opgave at udvikle et mellemfolkeligt kontaktarbejde til
fremme af forståelse, fred og tolerance mellem mennesker på tværs af alle slags grænser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.18 - 31.12.18 udviser et resultat på DKK -36.273 mod DKK
-29.936 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapital på DKK 416.979.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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People to People

Resultatopgørelse

2018 2017

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 864.030 416.865

2 Driftsomkostninger -777.969 -351.299
Andre eksterne omkostninger -117.661 -107.526

Bruttotab I -31.600 -41.960

5 Finansielle indtægter 0 12.037
6 Finansielle omkostninger -4.673 -13

Finansielle poster i alt -4.673 12.024

Årets resultat -36.273 -29.936

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -36.273 -29.936

I alt -36.273 -29.936
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Balance

AKTIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Andre værdipapirer og kapitalandele 423.034 427.261

Finansielle anlægsaktiver i alt 423.034 427.261

Anlægsaktiver i alt 423.034 427.261

Kontanter 544 0
Indestående i kreditinstitutter 68.410 98.560

8 Likvide beholdninger i alt 68.954 98.560

Omsætningsaktiver i alt 68.954 98.560

Aktiver i alt 491.988 525.821
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People to People

Balance

PASSIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Egenkapital primo 453.252 483.188
Overført resultat -36.273 -29.936

Egenkapital i alt 416.979 453.252

9 Andre hensatte forpligtelser 24.259 24.259

Hensatte forpligtelser i alt 24.259 24.259

10 Gæld til øvrige kreditinstitutter 0 221
11 Anden gæld 11.999 12.000
12 Periodeafgrænsningsposter 38.751 36.089

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 50.750 48.310

Gældsforpligtelser i alt 50.750 48.310

Passiver i alt 491.988 525.821

13 Nærtstående parter
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People to People

Noter

2018 2017
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Udgående grupper 777.969 351.984
Medlemskontingent 10.450 12.125
Fee 27.254 4.710
Tips og Lotto, driftstilskud 48.357 48.046

I alt 864.030 416.865

2. Driftsomkostninger

Omkostninger, udgående grupper 777.969 351.299

3. Organisatoriske omkostninger

Generalforsamling 9.450 6.335
Bestyrelsesmøde 880 1.399
Repræsentation 953 290
Annoncer 1.625 1.925
Rejser bestyrelsesmedlemmer 10.000 6.450
Diæter ved rejser, bestyrelsesmedlemmer 10.000 0
Fee Europamøde 4.791 7.348
PtP Europakonference 19.061 21.077
Tryksager og brochurer 1.438 5.404
Annoncer 733 842
Kørselsgodtgørelse 12.231 9.598

I alt 71.162 60.668
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People to People

Noter

2018 2017
DKK DKK

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 2.388 3.172
Hardware 1.734 1.478
Mindre nyanskaffelser 499 0
Telefon og internet 9.116 9.232
Porto og gebyrer 3.865 5.009
Revisorhonorar 25.625 25.750
Forsikringer 1.163 1.967
Diverse tab, tyveri 2.109 0

I alt 46.499 46.608

5. Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 0 1
Urealiseret kursgevinst, værdipapirer 0 12.036

I alt 0 12.037

6. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 446 13
Urealiseret kurstab, værdipapirer 4.227 0

I alt 4.673 13
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Noter

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

7. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris pr. 01.01.18 399.992 399.992

Kostpris pr. 31.12.18 399.992 399.992

Opskrivninger pr. 01.01.18 27.269 15.233
Opskrivninger i året 0 12.036

Opskrivninger pr. 31.12.18 27.269 27.269

Nedskrivninger i året -4.227 0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -4.227 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 423.034 427.261

8. Likvide beholdninger

Kassebeholdning 544 0
Danske Bank, Danske Direkte Forening 40.761 38.437
Danske Bank, Danske Direkte Forening 24.299 59.722
Danske Bank, Danske Indlån 350 401
Danske Bank, Rejsekonto 3.000 0

I alt 68.954 98.560

9. Andre hensatte forpligtelser

Beløb i DKK
Andre hensatte

forpligtelser

Forpligtelser pr. 01.01.18 24.259

Forpligtelser pr. 31.12.18 24.259
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Noter

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

10. Gæld til øvrige kreditinstitutter

Danske Bank, Danske Direkte Forening 0 221

11. Anden gæld

Øvrig anden gæld -1 0
Afsat revision 12.000 12.000

I alt 11.999 12.000

12. Periodeafgrænsningsposter

Fee, Sydafrika 0 6.000
Rejseafregning rejse til New Zealand 2018 21.791 6.000
Modtaget rejseafregning Sydafrika 0 361.577
Afholdte omkostninger rejse Sydafrika 0 -337.488
Betalt depositum fra rejsedeltagere på ikke afholdte rejser 16.960 0

I alt 38.751 36.089
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Noter

13. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse Grundlag for indflydelse

Gunild Bogdahn Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

Svend Erik Kristensen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

Thea Lauridsen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

Thomas Jørgensen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

Anna Marie Bohsen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

Karen M. Kristensen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning
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Noter

14. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, og den
regnskabspraksis der er beskrevet i noterne.

Generelt om indregning og måling

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Nettoomsætning

Omsætning består af indtægter ved afholdte rejser samt medlemskontingenter og tilskud fra
Tips og Lotto.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger, arrangementer vedrører udgifter ved afholdte rejser.

Andre eksterne omkostninger

Nedskrivning af finansielle aktiver

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostningermed deb
beløb, der vedrører regnskabet. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger
samt kursregulering værdipapirer.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
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Noter

14. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.
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