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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. 
december 2020 for DIB. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 
for perioden 1. januar - 31. december 2020. · 

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

Årsrapporten indstilles til general!orsamlingens godkendelse. 

Aarhus C, den 26. april 2021 

Bestyrelse 

Carsten LUtzen 
Formand 

~~ntV 
Camilla Sternberg 

~V) 
Michael Vogt 'y 
Næstformand 

~:i 21&~1 
Bjarke Rambøll 

Manju Nielsen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til medlemmerne af D18 
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion . 
Vi har revideret årsregnskabet for DIB for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 
for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov 
om fonde og visse foren\nger. ·· 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
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 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 qældende 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 urider revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,· uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revision,shandlinger 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, 111en ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling fil, 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 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

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 uriderliggende 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. 

Erklæring i henhold til anden !ovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltninqen af de 
midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. ' 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig 
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som 
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om dedisposfttoner.ider er omfattet-af regnskabsaflæggelsen, er i , 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den for,bindelse. 
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Østbirk, den 26. april 2021 
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LEDELSESBERETNING 

Foreningens væsentligste aktiviteter 
Foreningens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået udvikling, implementering 
og gennemførsel af projekter i Syd. Projekter der primært er finansieretaf CISU. 

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 
Resultatet for 2020, et underskud på 38.647 kr., taget årets gang i betragtning, er i 
overensstemmelse med forventningerne. Ved sidste års generalforsamling havde vi en 
forventning om at regnskabet ville balancere i 2020 og en målsætning om, at vi ville vende det til 
et mindre overskud. Denne forventninq blev justeret undervejs på grund af COVID-19. 
Pandemien gjorde, at en del projektaktiviteter blev udskudt, og et par projekter blev forlænget. 

Forventet udvikling 
Vi forventer et pænt overskud i DIB 2021, da vi har flere igangværende projekter som er godt i 
gang og nogle som er planlagt til at afslutte i år. Derudover har vi flere projekter i støbeskeen, 
som vi håber på vi vil lykkedes med at sikre. 
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GENERELT 
Årsregnskabet for DIS for 2020 er udarbejdet i· overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse 8. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske 
kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 .. 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Indtægterne omfatter foreningens forskellige typer af indtægter. 
Kontingenter fra foreningens medlemmer vedrørende reqnskabsperioden indregnes i indtægterne. 

Projektomkostninger . 
Projektomkostninger omfatter alle de udgifter der har været forbundet med implementeringen af 
de enkelte projekter i årets løb. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 
sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

BALANCEN 

Deposita . 
Deposita måles til anskaffelsespris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis" svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte 
tilgodehavender. 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter ikke forbrugte midler på projekter. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til 
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020 

1 Indtægter . 
2 Projektomkostninger . 
3 Lønomkostninger .. 

DÆKNINGSBIDRAG : \ . 

4 Salgsomkostninger : . 
5 Administrationsomkostninger . 
6 Lokaleomkostninger . 
7 Øvrige kapacitetsomkostninger . 

KAPACITETSOMKOSTNINGER . 

DRIFTSRESULTAT . 

RESULTAT FØR SKAT : .. 

RESULTAT . 

2020 2019 

3.847.039 3.423.195 
-3.287.940 -3.171.458 
· -402.632 -403.676 

156.467 -151.939 

-2.395 -31.712 
-55.318 -55.787 
-60.750 -57.924 
-76.651 -33.689 

-195.114 -179.112 

-38.647 -331.051 

-38.647 -331.051 

·:38.647 -331.051 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 
Overført resultat . 

DISPONERET I ALT , . 

-38.647 -331.051 

.~38.647 -331.051 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 
AKTIVER 

Deposita .. 

Finansielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Andre tilgodehavender. . 
Periodeafgrænsningsposter . 

Tilgodehavender . 

8 Likvide beholdninger : . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

· AKTIVER . 

2020 2019 

32.917 32.291 

32.917 32.291 

32.917 32.291 

46.854 3.411 
2.758 6.436 

"49.612 9.847 

·1.202.779 1.571.089 

1.252.391 1.580.936 

1.285.308 1.613.227 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 
PASSIVER 

Egenkapital · : . 
Overført resultat , : . 

9 Egenkapital ·; . 

10 Andre hensatte forpligtelser . 

HENSATTE FORPLIGTELSER. . 

Anden gæld .. : . 

Langfristede gældsforpligtelser .. 

Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
11 Anden gæld . 

Kortfristede gældsforpligtelser .. 

GÆLDS FORPLIGTELSER . 

PASSIVER , . 

12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. 
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

2020 2019 

403.426 734.477 
-38.627 -331.051 

364.799 403.426 

809.430 1.121.408 

809.430 .1.121.408 

42.003 15.880 

42.003 15.880 

13.000 13.000 
56.076 59.513 

69.076 72.513 

111.079 88.393 

1.285.308 1.613.227 
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NOTER 

1 Indtægter 
Medlemskontingent. . 
Projektmidler., . 
Administrationsbidrag fra projekter . 
Honorar fra projekter . 
Driftstilskud, Kulturministeriet . 
Andre indtægter i .. 

Indtægter i alt . 

2 Projektomkostninger 
Projekthensættelser primo . 
Projekthensættelse, ultimo . 
Overførsel til projektpartner .. 
Projektaktiviteter . 
Projekttilsyn .. : · . 
Oplysningsarbejde i DK : : . 
Projektrevision . 
Administration i DK . 
Gebyrer '· . 
Negative renter . 
#ståropforverden . 

Projektomkostninger i alt: . 

3 Lønomkostninger 
Bruttoløn ." . 
ATP og andre sociale bidrag . 
Regulering feriepengeforpligtelse,r . 

Lønomkostninger' i alt . 

2020 2019 

5.400 5.481 
3.349.791 3.185.176 
219.392 154.070 
221.695 31.500 
46.854 46.968 
3.907 0 

"3,847.039 3.423.195 

r1.121.408 
719.970 

2.925.910 
13.778 

344.637 
·62.608 
14.375 

217.330 
2.482 
8.076 

100.182 

4 Salgsomkostninger 
Gaver og repræsentation . 
Website . 

Salgsomkostninger i alt . 

-897.720 
1.121.408 
2.306.735 

75.241 
114.081 

8.000 
58.000 

126.059 
3.920 
1.884 

253.850 

3.287.940 3.171.458 

389.993 
7.842 
4.797 

361.079 
6.811 

35.786 

402.632 403.676 

1.696 
699 

0 
31.712 

2.395 31.712 
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NOTER 

5 Administrationsomkostninger 
Kontorartikler og tryksager . 
Mindre anskaffelser . 
Kursusafgifter : . 
Software/cloud-programmer . 
Telefon, mail og internet . 
Porto og gebyrer . 
Gebyrer og bankudgifter : : . 
Transport : , :· . 
Revisor · . 
Forsikringer : . 
Kontingenter og abonnementer . 

Admjnlstrationsomkcstntnqer i alt.. .. 

2020 2019 

0 1.369 
0 3.146 

2.050 874 
5.132 4.077 
1.876 1.528 

2 -2 
'·10.011 7.269 
2.228 1.410 

14.500 15.250 
9.523 9.171 
9.996 11.695 

55.318 55.787 

6 Lokaleomkostninger 
Husleje : .. 

Lokaleomkostninger i alt.. .. 

60.750 57.924 

60.750 57.924 

7 Øvrige kapacitetsomkostninger 
Møder og forplejning · . 
Diverse projektudgifter '. . 

Øvrige kapacitetsomkostninger i alt .. 

8 Likvide beholdninger . 
DI8 drift-konto : . 
AJ3 Bolivia-konto . 
ERL Nepal-konto . 
DERF Bolivia-konto . 
#SOFV-konto : . 
BFF Philippines-konto , . 
IDP lnitiative-konto . 
Mini-EVD-konto . 
Mastercard . 
NEXTCAP . 
NEXT-Gen EVD . 
Frontlines Philippines : : .. 

Likvide beholdninger i alt. · .. 

4.348 
72.303 

5.314 
28.375 

76.651 33.689 

528.819 
36.767 
6.076 

46.149 
0 
0 

71.077 
13.557 
5.616 

128.657 
361.228 
,, 4.833 

501.093 
139.886 
244.513 
64.307 
56.247 
10.609 

314.543 
239.752 

139 
0 
0 
0 

, 1.202.779 1.571.089 

Side 15 



DIB EUEY 
rev1non 

NOTER 

9 Egenkapital 
Egenkapital primo . 
Arets resultat . 

Egenkapital ultimo : . 

Egenkapitalen speclflceres således: 
Egenkapital primo . 

Egenkapital ultimo 

Arets resultat .. 

Overført resultat ultimo 

Egenkapital ultimo .. 

10 Andre hensatte forpligtelser 
Skyldige på projekter : . 

Andre hensatte forpligtelser i alt.. . 

11 Anden gæld 
Skyldig A-skat : . 
Skyldig ATP : . 
Skyldig FIS-bidrag . 
Feriepengeforpligtelser . 

Anden gæld i alt.. . 

2020 2019 

403.426 734.477 
-38.627 -331.051 
,. 

364.799 403.426 

403.426 734.477 

403.426 734.477 

-38.627 -331.051 

-38.627 - -331.051 

364.799 403.426 

809.430 1.121.408 

809.430 1.121.408 

38.072 20.253 
1.136 '1:136 
988 918 

15.880 37.206 

56.076 59.513 

12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. 
ingen 

13 Pantsætninger og sikkerfredsstillelser 
ingen 
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Projekt specifikationer 2020 

Indsatstitel: Enchancing rural livelihood in Nepal 
c,su j.nr.: 17-2112-Ul-sep 

Ubrugte midler ved årets begyndelse . 

Udbetalte tilskud i reqnskabsåret.i., . 
Overført til partnere . 

Forbrugt i Danmark : . 

Overført til dansk administration . 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 . 

Indsatstitel: Aprender Jugando 3: Ecoalfabetizacion desde la escuela hacia la 
comunidad para Vivir Bi~n en' armonia con la Madre Tierra ' 
CfSU j.nr.: 15-1163-SP-dec 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse . 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret... . 
Overført til partnere . 

Forbrugt i Danmark :······ .. ········· : . 
Overført til dansk administration .. 

Optjente renteindtægter . 

Afregnede renteindtægter . 
,, '. 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 · . 

Ubrugte midler ved årets begyndelse . 

Udbetalt tilskud i regnskabsåret.. . 

Lønudgifter . 
Rejseudgifter : , . 

Udstyr m.m .' .. 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 

Sidste år 

244.512 135:871 

459.872 -339.872 

-627.929 -117.525 

-46.879 -89.914 

-23.790 -23.792 

5.876 244:512 

Sidste år 

139.887 557.761 

"0 110.810 

0 -469.900 

-103.120 -51;027 

0 -7.757 

0 0 

0 0 

36.767 139.887 

lodsatstjtel: #RISEFORTHEWORLD. Philippine refugees inspire and challenge 
Danish pupils to democratic participation. m: 6913 

EUEY 
rev111on 

Sidste år 

56.247 0 

87.044 310.096 

-85.250 -200.410 

:2.234 -43.120 

-55.807 -10.319 

0 56.247 
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Projekt specifikationer 2020 

Indsatstitel: Advocating for upscaling for local climate solutions as Eco Vil/age 
Development as a mean to strengthen pro-poor climate agenda, in South Asia CISU 
j.nr.: 16-1891-Ll-sep . 

Ubrugtetilskudsmidlerved årets begyndelse . 

Tilskud returneret i året.. .. 

Renter fra partnere : . 

Forbrugt i Danmark . 

Overført til dansk administration . 

Afregnede renteindtægter.: .' . ----- 
Ubrugte midler pr: 31.12.2020 . ------ 

•Sidste år 

0 - _73.878. 

0 '-57.720 

0 3.438 

0 ".'47.607 

0 . 28.011 

0 0 

0 0 

Indsatstitel: Promoting disaster risle-sensitive shelter pfanning in selected 
Philippine cities andtowns 
CISU j.nr.: 14-1542-SP-sep 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse . 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret . 
Overført til partnere :················· .. 
Forbrugt i Danmark : .. 

Overført til dansk administration : .. 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 . 

Sidste år 

0 17.630 

0 0 
,_ 0 0 

0 -1.7.,630 

0 0 

0 0 

Indsatstitel: "The"JDP lnitiative: Towards lnclusive, democratic and productive 
settlements in Marawi and 1/igan" (19-2364-Ul-mar) · 

Ubrugtetilskudsmidlerved år:ets begyndelse............. 314.543 

Udbetalt tilskud i regnskabsåret............................... 503.533 

Overført til partnere _........................................ -627.571 

Forbrugt i Danmark...................................................... -6.3.217 

Overført til dansk administration -55.936 ----- 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020.. 71.3-52 ----- 

Sidste år 

0 

99_9.832 

-649.571 

· -724 

-34.994 

314.543 
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Indsatstitel: "Humanitarian aid for the indigenous families of the 
Bolivian Chiquitania to restore their life system" REF NO 19-502-RR 

Ubrugte midler ved årets begyndelse . 

Udbetalt tilskud i regnskabsåret.. . 

Overført til partnere . 

Forbrugt i Danmark :····································· 
Overført til dansk administration . 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 . 

Sidste år 

64.307 0 

484.522 . 484:522 

-401.599 -400.000 

-101.081 -215 

0 -20.000-· 

46.149 64.307 

EllEY 
rev111on 

OANOU~•"••o~u 
J-'~K* 

Indsatstitel: A partlcipatory and cross-sectorial pilot project to prepare 
networks and capacities for control og diseases apreadlnq between 
animals and humans in rural Bolivia Amazon communities 
CISU j.nr.: 17-2127-M1-OKT 

Ubrugte midler ved årets begyndelse . 

Tilbagebetalte tilskud i regnskabsåret . 

Overført til partnere ············:····························:·········· 
Forbrugt i Danmark . 

Overført til dansk administration . ----- 
Ubrugte midler pr. 31.12.2020 : . ----- 

Sidste år 

0 · 36.028 

0 . ~1.563 
0 -12.000 .. 
0 -7:605 

0 ~14.860 

" 0 0 

Indsatstitel: "Beyond fight-ar-flight: Amplifying the role of IDPs in the 
reconstruction of Marawi" CISU j.nr. 19-2338-Ml-feb. 

Ubrugte midler ved årets begyndelse . 

Udbetalt tilskud i regnskabsåret . 

Overført til partnere . 

Forbrugt i Danmark : , . 

Overført til dansk administration . 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 . 

Sidste år 

10.609 0 

0 499.402 

0 · -401.791 

-10.609 -54.:331 

0 · <~2.671 

0 10.609 
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Indsatstitel: "Strengthening the Eco-Vil/age Development concept: 
Affordable loca/ climate actions for sustainable development in South 
Asia'~ CISU j.nr. 19-2416-Ml-aug. 

EUEY 
(QVlflOn 

Ubrugte midler ved årets beqyndelse . 

Udbetalt tilskud i reqnskabsåret . 

Overført til partnere .' . 

Forbrugt i Danmark . 

Overført til dansk administration .. 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 . 

239.752 

0 

-171.957 

-39.135 

-15.103 

Sidste år 

0 

499.925 

-236.886 

-5.790 

-17.497 

13.557 239.752 

Kulturministeriets pulje tll humanitære. velgørende og andre almennyttige 
konkrete formål. 2017-bevilling 

Ubrugte midler ved årets begyndelse 7_.0_6_3 

Ubrugte midler pr. 31.12.2020 :.......... 7.063 ----- 

Sidste år 

7.063 

7.063 

Jubilæumsfonden af 1963 

Overført 2015 ,................................... 49.635 

Overført 2016 :.......... 74.903 
1 • • 

Overført 2017 25.000 

Forbrug2017.,........................................................... -48.000 

Forbrug 2018 : :.......................... -32.049 

Forbrug2019............................................................. -22.500 ----- 
UbrUQte midler pr. 31.12.2020 -~_4_4._4_88_ 
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Indsatstitel: "Nextcar" 

Udbetalt tilskud i regnskabsåret............................... 849.999 

Overført til partnere .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... .. ... . . ..... ..... ... . .. -620. 764 

Forbrugt i Danmark .. : _........................................ -41.078 

Overført til dansk administration -59.500 ---~- 
Ubrugte midler pr. 31.12.2020 128.657 ----- 

Indsatstitel: "Next-Gen-EVD" 

!, ,: 
I 

Udbetalt tilskud i regnskabsåret............................... 9.000.0!)0 

Overført til partnere · ·....................... -451.504 

Forbrugt i Danmark .. , :......... -24.268 

Overført til dansk administration . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. -63.000 ---~- 
Ubrugte midler pr. 31.12.2020 ·.......................... 361.228 ----- 

Indsatstitel: "Frontlines Philippines" 

Udbetalt tilskud i regnskabs~ret.._............................. 40.090 
Forbrugt i Danmark _. .. - · -81 

Overført til projektpartner............................................ -35.086 ----- 
4.833 

EUEY 
rev111on 

Slots- og kulturstyrelsen . ----- 89.490 

Hensættelser i alt .. : . 809.430 
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