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regnskabspraksis

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for CISU for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2013, der omfatter anvendt regnskabsprak-
sis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven.

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 in-
terne kontrol, som ledelsen anser nødven-
dig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion 
om årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overens-
stemmelse med internationale standar-
der om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at 
vi overholder etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen for at opnå høj grad 
af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisions-
handlinger for at opnå revisionsbevis for 
beløb og oplysninger i årsregnskabet. De 
valgte revisionshandlinger afhænger af re-
visors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for forenin-
gens udarbejdelse af et årsregnskab, der gi-
ver et retvisende billede. Formålet hermed er 
at udforme revisionshandlinger, der er pas-

Den uafhængige
revisors erklæringer

nei årsregnskabet om mål og resultater er 
dokumenterede og dækkende for forenin-
gens virksomhed i 2013.

Revisors ansvar og den udførte
forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig re-
visionsskik, jf. Udenrigsministeriets instruks 
vedrørende udførelse af revisionsopgaver i 
forbindelse med forvaltning af tilskudsfinan-
sierede aktiviteter under miniprogramafta-
ler, har vi for udvalgte forvaltningsområder 
undersøgt, om CISU har etableret forret-
ningsgange, der understøtter en økonomisk 
hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvide-
re stikprøvevist gennemgået CISU rapporte-
ring i årsregnskabet om mål og resultater. 
Vores arbejde er udført med henblik på at 
opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltnin-
gen på de udvalgte områder er varetaget på 
en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at 
oplysningerne i årsregnskabet om mål og 
resultater er dokumenterede og dækkende 
for foreningens virksomhed i 2013. 

Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi 
ikke blevet bekendt med forhold, der giver 
os anledning til at konkludere, at forvaltnin-
gen i regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er 
varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet 
om mål og resultater ikke er dokumenterede 
eller dækkende for foreningens virksomhed 
i 2013.

Nyborg, den 25. april 2014

ELLEY REVISION
Registreret Revisionsanpartsselskab

TIL BESTYRELSEN I CISU

sende efter omstændighederne, men ikke 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af foreningens interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledel-
sens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt den samlede præsentation 
af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede re-
visionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til for-
behold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2013 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 
– 31. december 2013 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Erklæring om udført forvaltnings-
revision 
I forbindelse med den finansielle revisi-
on af CISU’s årsregnskab for 1. januar - 31. 
december 2013 har vi foretaget en vurde-
ring af, hvorvidt der for udvalgte områder 
er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af CISU og at oplysningerne 
i årsregnskabet om mål og resultater er do-
kumenterede og dækkende for foreningens 
virksomhed i 2013.

Ledelsens ansvar 
CISU’s ledelse har ansvaret for, at der etable-
res retningslinjer og procedurer, der sikrer, at 
der tages skyldige økonomiske hensyn ved 
foreningens forvaltning, og at oplysninger-

GENERELT

Årsregnskabet for CISU for 2013 er udarbej-
det i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens bestemmelser for virksomheder i 
regnskabsklasse A samt Udenrigsministeriets 
retningslinjer.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regn-
skabspraksis som sidste år og er i danske 
kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i 
takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen 
indregnes alle omkostninger, der er afholdt for 
at opnå årets indtjening.

I balancen indregnes aktiver, 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 for-
dele 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner.  
Alle andre valutaer anses som fremmed va-
luta.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til 
transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og 
kursen på betalingsdagen, indregnes i resul-
tatopgørelsen som en finansiel post.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Indtægter fra Udenrigsministeriet i form af be-
villinger og andre projektindtægter, indregnes 
i resultatopgørelsen i takt med anvendelsen. 
Kontingenter, Tips- og Lottomidler og andre 
bidrag indregnes i forfaldsåret.

Anvendt
regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Årets ændring i beregnede feriepengeforplig-
telse indregnes under personaleomkostninger 
i foreningen og under anden gæld.

Omkostninger
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen 
i takt med omkostningernes afholdelse. En 
væsentlig del af omkostningerne afholdes af 
Udenrigsministeriets bevillinger til Civilsam-
fundspuljen, af Klima- og Miljøpuljen og af de 
øvrige projekter der indgår i aktiviteterne i CISU. 
Foreningens egne udgifter fremgår af note 1.

Finansielle indtægter 
Foreningen har egen bankkonto hvor fra rente-
indtægterne tilgår foreningen. Renteindtægter 
vedrørende de respektive puljeordninger og 
projekter indregnes i mellemværender med 
UM, EU osv.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver
Omfatter alene depositum som måles til kost-
pris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imø-
degåelse af forventet tab.

Egenkapital
Heri indregnes alene de enkelte års resultat. In-
deværende års resultat er tillagt egenkapitalen 
ved udgangen af 2012.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld 
til leverandører, feriepenge og andre medar-
bejder relaterede udgifter, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 
værdi.

Claus Elley   
Registreret revisor
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Resultatopgørelse
BUDGET 2013 2013 2012

Note

Foreningens indtægter 11.701.728 11.744.128 10.238.197

Indtægtsdifferentierende vsh. 207.267 239.048 123.981

Fagligt fokus 901.047 674.965 750.829

Forvaltning Civilsamfundspuljen 2.428.900 1.798.669 2.071.897

Civilsamfundspuljens indtæger 148.258.015 156.877.433 137.065.427

Faglige ydelser 2.223.500 1.670.276 2.128.280

Reframing the Message EU 1.917.349 1.353.176 -

Puljen for klima & miljø 19.532.846 19.409.377 -

Indtægter i alt 187.170.652 193.767.073 152.378.611

1 Foreningens udgifter -11.904.458 -11.824.989 -10.492.284

2 Indtægtsdifferentierende vsh. -112.336 -154.961 -69.225

3 Fagligt fokus -901.047 -674.965 -750.829

4 Forvaltning Civilsamfundspuljen -2.428.900 -1.798.669 -2.071.897

5 Civilsamfundspuljens udgifter -148.258.015 -156.877.433 -137.065.427

6 Faglige ydelser -2.233.500 -1.657.851 -2.066.930

7 Reframing the Message EU -1.917.349 -1.353.176 -

8 Puljen for klima & miljø -19.532.846 -19.409.377 -

Udgifter i alt -187.288.451 -193.751.422 -152.516.592

Resultat i alt -117.799 15.651 -137.981

balance

Balance 
AKTIVER 2013 2012

Depositum 207.555 155.337

Fiansielle anlægsaktiver 207.555 155.337

Anlægsaktiver i alt 207.555 155.337

Beholdning af klippekort - -

Varebeholdning i alt - -

Tilgodehavende UM 50.000.000 150.000.000

Tilgodehavende for salg 139.151 50.683

Andre tilgodehavender 6.113 6.123

Tilgodehavender i alt 50.145.264 150.056.806

Valutabeholdning 3.951 -

Kassebeholdning 2.052 13.763

Arb. Landsbank valuta knt. 5381 0247684 10.030 -

Arb. Landsbank knt. 5381 0559864 50.407.388 -

Merkur Bank knt. 8401 1781980 PKM 20.002.111 -

Merkur Bank knt. 8401 1773417 RtM EU 967.803 -

Merkur Bank knt. 8401 11018433, foreningen 824.382 868.075

Merkur Bank knt. 8401 1763202 F.F. 1.037.732 578.944

Merkur Bank knt. 8401 1719717 UM 107.217.953 19.033.206

Likvide beholdninger 180.473.401 20.493.988

Omsætningsaktiver i alt 230.618.664 170.550.794

Aktiver i alt 230.826.219 170.706.131
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PASSIVER 2013 2013

Egenkapital 2.519.691 2.504.037

Hensættelser 531.004 369.703

Udisponerede tilsagn 6.591.368 13.258.015

Skyldige tilsagn PKM 19.199.957 -

Skyldige tilsagn CSP & tidligere puljer 199.153.777 151.931.709

Beregnede PRO-midler til uddeling 851.144 915.016

Skyldige renter til UM 421.384 421.384

Skyldig moms 43.269 26.134

Anden gæld 1.514.626 1.280.133

Gæld i alt 227.775.524 167.832.391

Passiver i alt 230.826.219 170.706.131

balance
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noter

NOTE 1

Foreningen
BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

Fakturerede timer, Danida 9.866.698 10.014.183 8.706.970

Administrationsbidrag 1.195.030 1.075.380 936.266

Kontingentindbetaling 400.000 418.325 419.100

Tips- & Lotto-tilskud 50.000 62.014 60.020

Revisionsbidrag 175.000 169.322 108.000

Renteindtægter foreningen 15.000 4.904 7.841

Indtægter 11.701.728 11.744.128 10.238.197

Personaleomkostninger -9.269.466 -9.351.131 -8.393.967

Egenfinansiering RtM EU -118.465 -104.913 -

Honorar Best. -110.000 -110.000 -80.000

Bistand til bestyrelsen -240.000 -240.000 -176.978

Rejse- & mødeudgifter -80.000 -64.100 -60.926

Kontingenter/abonnementer -35.000 -31.959 -22.250

Kampagner/aktiviteter -300.000 -271.699 -292.319

Generalforsamling -120.000 -125.241 -100.121

Husleje -526.527 -460.026 -358.002

Forsikring -65.000 -60.797 -50.372

Porto -40.000 -29.634 -43.397

Telefon -50.000 -42.395 -43.156

Drift/indkøb af IT -360.000 -355.155 -406.223

Kontorartikler -80.000 -75.842 -64.839

Rengøring -75.000 -48.944 -68.659

Kopiering service/print -120.000 -108.704 -121.453

Revision & rådgivning -190.000 -179.322 -177.742

Inventar -125.000 -165.127 -31.880

Udgifter -11.904.458 -11.824.989 -10.492.284

Resultat -202.730 -80.861 -254.087

Resultat kursusaktiviteter -10.000 12.425 61.350

Resultat indtægtsdiff. virksomhed 94.931 84.087 54.756

Årets samlede resultat -117.799 15.651 -137.982

NOTE 2

Indtægtsdifferentierende virksomhed

NOTE 3

fagligt fokus

BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

Salg af konsulentydelser 207.267 239.048 123.981

Indtægter 207.267 239.048 123.981

Debitorudlæg - -5.140 -4.612

Personaleudgifter -112.336 -149.821 -64.613

Udgifter -112.336 -154.961 -69.225

Resultat til foreningen 94.931 84.087 54.756

BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

Renteindtægter - 4.395 2.622

Salg af konsulentydelser 901.047 670.570 748.207

Indtægter 901.047 674.965 750.829

Honorar -307.400 -206.594 -859

Rejse- & mødeudgifter -140.000 -120.673 -332.209

Personaleudgifter -344.700 -279.796 -324.865

Adm. bidrag til foreningen -58.947 -43.869 -48.948

Hensættelse renter - -4.395 -2.622

Andre udgifter -50.000 -19.638 -41.326

Udgifter -901.047 -674.965 -750.829

Resultat til foreningen - - -
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BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

UM tilsagn 2.428.900 1.798.669 2.071.897

Indtægter 2.428.900 1.798.669 2.071.897

Bevillingssystem -1.640.000 -1.404.182 -1.501.147

Analyse, undersøgelse, monitorering -100.000 - -113.314

Workshop, database, infomateriale -380.000 -148.081 -247.184

Rejseudgifter -150.000 -128.736 -74.707

Adm. bidrag til foreningen -158.900 -117.670 -135.545

Udgifter -2.428.900 -1.798.669 -2.071.897

Resultat til foreningen - - -

Note 4

Forvaltning civilsamfundspuljen
Note 5

bevillinger civilsamfundspuljen & oplysningspuljen
BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

Midler overført fra sidste år 13.258.015 13.258.015 2.597.655

Civilsamfundspuljen (CSP) 135.000.000 135.000.000 130.122.064

Ubrugte midler tilbageført fra projekter - 7.953.014 3.754.276

Renteindtægter retur fra projekter - 108.353 269.885

Renteindtægter CSP - 558.051 321.547

Indtægter 148.258.015 156.877.433 137.065.427

Årets hensatte PRO-midler - -800.348 -915.016

Bevillinger Civilsamfundspuljen -148.258.015 -150.697.597 -129.207.048

Udgifter -148.258.015 -151.497.945 -130.122.064

Subtotal - 5.379.488 6.943.363

Årets ikke anvendte midler CSP, hensat - -5.379.488 -6.943.363

Årets samlede CSP udgift - -156.877.433 -137.065.427

Resterende del af årets bevilling 15.000.000 15.000.000 19.877.937

Forvaltning (note 4) eks. adm. bidrag -2.270.000 -1.680.999 -1.936.352

Faglige ydesler (note 6) eks. adm. bidrag -2.050.000 -1.518.724 -1.924.645

Faktureret timeregistrering -9.531.570 -9.531.570 -8.706.970

Revision -160.000 -154.809 -108.000

Administration -980.810 -902.019 -887.318

Subtotal 7.620 1.211.879 6.314.652

Årets ikke anvendte midler CSP, hensat - -5.379.488 -6.943.363

Årets ikke anvendte restmidler, hensat -7.620 -1.211.879 -6.314.652

Årets ikke-disponerede bevilling samlet -7.620 -6.591.368 -13.258.015

Resultat til foreningen - - -

noter
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Note 6

faglige ydelser
BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

Brugerbetaling kurser 30.000 45.250 61.350

UM tilsagn 2.193.500 1.625.026 2.066.930

Indtægter 2.223.500 1.670.276 2.128.280

Kurser -570.000 -467.752 -487.125

F/I aktiviteter -25.000 -19.893 -32.140

Rådgivning & netværksaktiviteter -120.000 -68.712 -73.067

Kommunikation & faglig formidling -340.000 -311.194 -232.505

Nye medier - - -144.118

Antikorruptionsindsats - - -28.185

CIVICUS 2012 / Opgaver i Syd 2013 -170.000 -57.936 -121.538

PRO-midler -225.000 -119.001 -175.000

Rejseudgifter DK -360.000 -393.007 -436.268

Rejseudgifter Syd -280.000 -114.054 -194.699

Adm. bidrag til foreningen -143.500 -106.302 -142.285

Udgifter -2.233.500 -1.657.851 -2.066.930

Resultat til foreningen -10.000 12.425 61.350

Note 7

reframing the message
BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

EU tilsagn 1.467.047 1.005.443 -

CISU egenfinansiering 450.302 344.145 -

Renter - 3.588 -

Indtægter 1.917.349 1.353.176 -

Bevillinger -253.640 -161.035 -

Honorar -116.749 -83.718 -

Rejse- & mødeudgifter -124.096 -85.592 -

Kommunikation -201.420 -41.250 -

Kursusudgifter -272.740 -159.240 -

Personaleudgifter -803.293 -699.692 -

Adm. bidrag til foreningen -108.968 -81.575 -

Hensættelser til 2014 - -3.588 -

Andre udgifter -36.443 -37.486 -

Udgifter -1.917.349 -1.353.176 -

Resultat til foreningen - - -

noter
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Note 8

puljen for klima & miljø

Note 9

hensættelse af midler til PKM 2014

BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

UM tilsagn 19.532.846 19.401.242 -

Renter - 8.135,28 -

Indtægter 19.532.846 19.409.377 -

Bevillinger -19.200.000 -19.199.957 -

Bevillingssystem -160.500 -178.287 -

Analyse, undersøgelse, monitorering -12.500 - -

Workshop, database, infomateriale -100.000 -4.800 -

Rejseudgifter -15.000 -5.030 -

Kurser -11.000 - -

Rådgivning, kom., faglig form. -11.000 - -

Adm. bidrag til foreningen -22.846 -13.168 -

Renter hensat til 2014 - -8.135 -

Udgifter -19.532.846 -19.409.377 -

Resultat til foreningen - - -

RESULTAT 2013

Tilsagn fra UM 20.000.000

Renteindtægter 8.135

Midler til rådighed 20.008.135

Forbrug omkostningsdækkede udgifter -19.401.242

Faktureret timeregistrering -482.613

7% af timereg. -33.733

Revision & 7% deraf -15.529

Midler til hensættelse til 2014 75.017

Note 10

skyldige PRO-midler

Note 11

mellemregning med udenrigsministeriet
disposition (resumé) 2013

BUDGET 2013 RESULTAT 2013 RESULTAT 2012

Status primo - 915.016 562.883

Indtægter - 915.016 562.883

Bevillinger Oplysningspuljen -850.000 -833.669 -776.012

Administration af Oplysningspuljen -65.000 -32.136 -

Konsolidering af PRO-midler - 1.585 213.129

Årets hensatte midler - 800.348 915.016

Udgifter -915.000 -63.872 352.134

Status ultimo -915.000 851.144 915.016

2013 2012

Udisponeret 31.12.2012 13.258.015 2.597.655

Tilsagnsramme 2013 150.000.000 150.000.000

Optjente renter 2013 666.404 591.433

Tilbageført/uanvendt 2013 7.953.014 3.754.276

Til disposition 2013 171.877.433 156.943.364

Disponeret og forbrugt

1 PPA 157.668.594 130.122.064

2 Øvrige 6.560.644 12.567.967

3 Revision 154.809 108.000

4 Administration 902.019 887.318

Disponeret og forbrugt i alt 165.286.065 143.685.349

Udisponeret året ultimo 6.591.368 13.258.015

noter
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TOTALAFREGNING FOR ÅRET 2013 2012

Primo balance 50.633.430 9.460.486

Årets renteindtægter 666.404 591.433

Årets overførsel af tilskudsmidler fra Danida 250.000.000 83.000.000

I alt 301.299.834 93.051.919

Årets samlede forbrug -165.286.065 -143.685.349

Ultimo balance 136.013.769 -50.633.430

RESUMÉ AF FORBRUGSREGNSKAB 2013 2012

Program- & projektaktivitet (PPA) 157.668.594 130.122.064

Øvrige aktiviteter 6.560.644 12.567.967

Revision 154.809 108.000

Subtotal 164.384.047 142.798.031

Administration (7% af Subtotal) 902.019 887.318

Forbrug i alt 165.286.065 143.685.349

Note 12

Mellemregning med udenrigsministeriet
Forbrugsregnskab

noter
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