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Landsorganisationen Terre des Hommes

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Landsorganisationen Terre des Hommes.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt tilpasset foreningens forhold.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017.

handler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen:

Dina Rosenmaier

Mogens Pedersen

Anette Rambøll Jessen

Jessie Rosenmeier

Kirstine Kloster Andersen

Dorthe Kristensen

Linda Svartzengren

Anders Blokager Olsen

Formand
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Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

Landsorganisationen Terre des Hommes

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Landsorganisationen Terre des Hommes
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsorganisationen Terre des Hommes for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.

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 selskabet 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 selskabets 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. 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 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:
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december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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

• 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 selskabets 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 selskabet 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. 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.
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af selskabets interne kontrol.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

Viborg, 13. april 2018
Dansk Revision Viborg
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Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20336390

Per Tange
Registreret revisor
mne1547
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Landsorganisationen Terre des Hommes

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Terres des Hommes Danmark har til formål at hjælpe nødstedte børn i overensstemmelsen med det af Det Internationale Terres des Hommes udstedte charter af 30. april 1966.

År 2017 var ganske særligt, da det var Terre des Hommes Danmarks 50 års jubilæum. Dette blev fejret med
adskillige begivenheder i løbet af året i forskellige dele af landet. Den 26 Januar var der galla middag på Den
Franske Ambassade i København hvor adskillige nye ambassadører blev udnævnt og hvor blandt andre den
internationale president af TDHIF deltog. Dernæst var det vores landsambassadør og revykonge Jan Schou der
igen formåede at præsentere en række kunstnere og i forbindelse hans årlige velgørenhedsshow på Ganløse, i
forbindelse med jubilæet blev der afholdt et extra show på Østergårds Hotel i Herning.
Det nye økonomisystem blev implementeret i 2017, det gav udfordringer både for de, som arbejdede med
systemet og ligeledes for udbyderen. Trods den lidt vankelige opstart, forventes det dog, at systemet kommer
til at fungere helt optimalt i 2018.
Medlemssystemet som også blev implementeret i 2017 fungerer heldigvis upåklageligt. Det vil i 2018 blive
udviklet yderligere således, at fadderne fremover vil kunne finde informationer vedrørende deres sponsorbørn når de logger ind under deres medlemsnummer.
Vores projekt port folie blev i 2017 reduceret og hensigten er at endnu flere vil blive afviklet efterhånden
som børnene afslutter deres uddannelse. Fremover vil der således være færre projekter under Terre des
Hommes, Danmarks paraply, men større projekter som vil give mulighed for at sikre endnu flere børns velfærd.
Nyhedsbreve er blevet udsendt i den udstrækning, at der har været nyheder og disse er blevet positivt modtaget, dog har vi indset at mange savner vores medlemsblad. Dette blev afviklet i 2017, for at bespare de
store produktionsomkostninger. Vi overevejer at genindføre medlemsbladet, men fremadrettet ville dette
blive udgivet i digitalt format.
Samarbejdet med partner landende i TDHIF er blevet styrket yderligere og 2018 er året hvor vi forudser en
større kampagne med muligheder på tværs af landende.
Sidst men ikke mindst var året der gik præget af forandringer i foreningen, disse blev iværksat og implementeret for fremover at kunne holde udgifterne nede og sikre foreningens overlevelse. Vi er glade for at kunne præsentere sorte tal fremfor røde og vi sigter efter at dette bliver tendensen nu og fremover.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Landsorganisationen Terre des Hommes

2017

2016

DKK

1.000 DKK

219.858

194

39.937

0

Medlemsblad

0

-10

2

Sulsted hallen

-17.288

-43

3

Administrationsomkostninger

-203.318

-147

-98

0

39.090

-6

Sponsorbeløb mv. /uddelinger

155.416

139

Årets resultat

194.506

133

155.416

139

39.090

-6

194.506

133

Note

Resultatopgørelse

1

Foreningsindtægter
Indtægter foreningsjubilæum

Finansielle omkostninger
Foreningens drift
4

Forslag til resultatdisponering:
Hensat til senere uddeling donationer og tilskud
Overført resultat
Resultatdisponering i alt
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Perioden 1. januar - 31. december

Landsorganisationen Terre des Hommes

Note

2017

2016

DKK

1.000 DKK

Sulsted Hallen

0

0

Andre tilgodehavender

0

25

Periodeafgrænsningsposter

81.297

27

Tilgodehavender

81.297

52

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.086.738

1.082

Værdipapirer og kapitalandele

1.086.738

1.082

Likvide beholdninger

1.256.688

1.322

Omsætningsaktiver i alt

2.424.723

2.456

Aktiver i alt

2.424.723

2.456

Balance

5

6

7
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Aktiver pr. 31. december

Landsorganisationen Terre des Hommes

2017

2016

DKK

1.000 DKK

1.032.998

1.352

4.665

70

0

5

1.749

-2

Nedskrivning sulstedhallen

0

-150

Hensættelse Sulsted Hallen

236.000

-236

39.090

-6

1.314.502

1.033

Hensat til fjernelse af Sulstedhallen

0

236

Hensatte forpligtelser

0

236

9

Skyldige omkostninger

36.500

55

10

Hensat til senere uddeling

1.073.721

1.132

Kortfristede gældsforpligtelser

1.110.221

1.187

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

1.110.221

1.423

Passiver i alt

2.424.723

2.456

Note

Balance

Foreningskapital, primo
Kursreguleringer værdipapirer
Mellemregning udlodninger
Nedlagte projekter

Overført resultat
Foreningskapital i alt
8

Eventualforpligtelser, ingen
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, ingen
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Passiver pr. 31. december

Landsorganisationen Terre des Hommes

2017

2016

DKK

1.000 DKK

88.910
9.272
49.079
72.597

92
23
53
27

219.858

194

Husleje
Forsikringer
El, vand og gas

14.561
-3.390
6.117

29
7
7

Sulsted Hallen i alt

17.288

43

9.739
61.310
0
800
1.122
13.566
19.666
9.156
20.000
0
0
44.796
1.371
3.803
0
17.989

13
27
5
0
0
17
20
0
35
5
2
40
0
9
0
-25

203.318

147

Noter

Foreningsindtægter
Kontingenter
Gaver
Kulturstyrelsen administrationsmidler
Renteindtægter værdipapirer m.v
Foreningsindtægteri alt

2

3

Sulsted Hallen

Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager
EDB-omkostninger
Hjemmeside
Telefonomkostninger
Bankgebyrer m.v
Porto
Revisorhonorar
Revisorhonorar, sidste år
Regnskabsassistance
Forsikringer
Arbejdsskadeforsikring
Kontingenter
Mødeomkostninger
Møder udlandet
Af- og bogføringsdifferencer
Momsrefusion på adm. omkostninger
Administrationsomkostninger i alt
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Landsorganisationen Terre des Hommes

2017

2016

DKK

1.000 DKK

1.583.106
149.409
322.729
-1.518.082
-185.922
-149.409
-46.415

1.888
280
297
-1.808
-183
-280
-54

155.416

139

Kostpris 1. januar
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december

150.000
-150.000
0

150
0
150

Af- og nedskrivninger 1. januar
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 31. december

-150.000
150.000
0
0

0
0
-150
-150

0

0

Bankinvest
Afgang i året
Af- og nedskrivninger primo
Årets af- og nedskrivninger

1.238.913
0
-156.839
4.665

1.414
-175
-227
70

Andre værdipapirer og kapitalandele i alt

1.086.738

1.082

Noter

Sponsorbeløb mv. /uddelinger
Modtaget til fadderskaber
Tipsmidler til projekter
Modtaget til særlige projekter
Uddelte beløb, fadderskaber
Uddelte beløb, særlige projekter
Uddelte beløb, Tipsmidler
Uddelte beløb, gebyrer m.v
Sponsorbeløb mv. /uddelinger i alt

5

Grunde og bygninger

Grunde og bygninger i alt

6

Andre værdipapirer og kapitalandele
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Landsorganisationen Terre des Hommes

2017

2016

DKK

1.000 DKK

Nordj, 1011513 Hovedkonto
Nordj 1024011
Nordj Asha Sadan 1025745
Nordj Fondsm 1205123
Nordj 1040759 Jan Schou
Nordj 1058058 Rambøll Fond
Nordj 1058041 Tipsmidler
Nordj 1063280 Hjemmeside
Nordj 1059098 Microlån
Nordj 1056797 Filmkonto
Nordj 1095126 Swipp
Nordj 1054420 Mellemregning projekter
Nordj 1045055 Malerikonto
PayPal konto 1095126
Nordj Elsinore 1015613
Nordj Khetw 10119001
Nordj Trankebar 1018856
Nordj Teplant 1011968
Nordj Wema 1205321
Nordj Arusha 1019870
Nordj Naula/krisante 1015621
Nordj Nonner 1025125
Nordj Coimb. 1011877
Nordj Delhi/Kolk 1011893
Nordj Thailand 1011927
Nordj Gujaret 1025133
Nørresundby Bank, fadderskabskonti
Nordj. Chitya 1201544
Nordj. Tsunami 1011919
Nordj. Pune 1039520
Nordj. Tricomalee 1025117
Nordj. Vatsalya 1019300
Nordj Jihar 1202898
Nordj. Halab 81025794
Nordj. Nugegoda 1011950
Nordj. Balwadi 1047903
Nordj. casp2 1039538
Nordj Rumænien 1204779
Nordj Indonesien 1011976
Nordj Terew 1025141
Nordj Haiti 1011935
Nordj Evelyn 1025109
Nordj Tibet f 1204456
Nordj Hikka 1012985
Nordj Casp I 1011869
Nordj Endulen 1022817

1.256.243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

189
7
0
0
33
26
270
0
0
16
10
0
1
0
22
28
36
39
39
40
43
47
71
74
80
80
2
1
2
2
3
4
4
4
5
8
8
8
9
11
13
13
18
18
19
20

Likvide beholdninger i alt

1.256.688

1.322

Noter

Likvide beholdninger
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Landsorganisationen Terre des Hommes

2017

2016

DKK

1.000 DKK

236.000
-236.000

0
236

0

236

Skyldig omkostninger
Revisorhonorar, revision
Revisor, bogføringsassistance

0
16.500
20.000

35
20
0

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

36.500

55

Modtaget til fremtidig uddeling
Modtagne ej uddelte tipsmidler

1.017.829
55.891

862
270

Hensat til senere uddeling i alt

1.073.721

1.132

Noter

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensættelser, primo
Årets ændring til andre hensættelser
Andre hensatte forpligtelser i alt

9

10

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Hensat til senere uddeling
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Landsorganisationen Terre des Hommes

Anvendt regnskabspraksis

Internt årsregnskab for 2017 er opstillet til selskabets interne brug og således ikke fuldt ud efter reglerne i årsregnskabsloven, idet resultatopgørelsen er opstillet efter dækningsbidragsmetoden. Det interne årsregnskab udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som selskabets årsregnskab. De to regnskaber udviser samme resultat for regnskabsåret og samme egenkapital på balancedagen.
Anvendt regnskabspraksis beskrives i selskabets årsregnskab for året således:
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet,
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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter består af kontingenter, gaver mm
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tilpasset foreningens forhold.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Anvendt regnskabspraksis

Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".
Sponsorbeløb, tilskud og uddelinger
Posten består i modtaget sponsorbeløb øremærket til enkeltstående projekter, modtagne tipsmidler til brug for
ansøgte særlige projekter, modtagne beløb til særlige projekter fratrukket uddelte donationer til projekterne

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.
Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Finansielle indtægter".
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger på foreningskonti, herunder foreningskonti.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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samt udgifter til gebyrer mv. som er brugt til overførsler af donationer mv.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiver, omfatter modtagne tilskud og donationer til brug
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for senere udlodninger.
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