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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

Direktion

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

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 for People to
People.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med 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. 31.12.16 og resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gram, den 4. marts 2017

Bestyrelsen

Svend Erik Kristensen
Formand

Gunild Bogdahn
Næstformand

Thea Lauridsen
Kasserer

Thomas Jørgensen
Medlem

Anne Marie Bohsen
Medlem

Karen M. Kristensen
Medlem
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People to People

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i People to People

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for People to People for regnskabsåret  01.01.16 - 31.12.16, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger, og den
regnskabspraksis der er beskrevet i note 16.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov om
fonde og visse foreninger.

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 god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-
bejde 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.
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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
udarbejdet, 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
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 op-

lysninger 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 trans-
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People to People

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

aktioner 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.

OVERTRÆDELSE AF SKATTELOVGIVNINGEN

Uden at modificere vores konklusion skal vi oplyse, at foreningen ikke i alle tilfælde har
overholdt kildeskatteloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Kolding, den 4. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Marianne Christoffersen
Statsaut. revisor
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People to People

Resultatopgørelse

2016 2015

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 208.080 576.656

2 Driftsomkostninger -127.097 -471.245
Andre eksterne omkostninger -141.375 -129.146

Bruttotab -60.392 -23.735

6 Finansielle indtægter 15.243 997

Finansielle poster i alt 15.243 997

Årets resultat -45.149 -22.738

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -45.149 -22.738

I alt -45.149 -22.738
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People to People

Balance

AKTIVER

31.12.16 31.12.15

Note DKK DKK

Andre værdipapirer og kapitalandele 415.225 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 415.225 0

Anlægsaktiver i alt 415.225 0

8 Andre tilgodehavender 0 10.398

Tilgodehavender i alt 0 10.398

Kontanter 0 88
Indestående i kreditinstitutter 105.253 559.140

9 Likvide beholdninger i alt 105.253 559.228

Omsætningsaktiver i alt 105.253 569.626

Aktiver i alt 520.478 569.626
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People to People

Balance

PASSIVER

31.12.16 31.12.15

Note DKK DKK

Egenkapital primo 528.337 551.076
Overført resultat -45.149 -22.738

Egenkapital i alt 483.188 528.338

10 Andre hensatte forpligtelser 25.259 25.259

Hensatte forpligtelser i alt 25.259 25.259

11 Gæld til øvrige kreditinstitutter 32 0
12 Anden gæld 11.999 16.029

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.031 16.029

Gældsforpligtelser i alt 12.031 16.029

Passiver i alt 520.478 569.626

13 Nærtstående parter
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People to People

Noter

2016 2015
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Udgående grupper 127.097 471.245
Medlemskontingent 11.675 11.995
Fee 11.050 13.920
Indgangsbillet Tørning Mølle 0 20.273
Fee Japan 0 6.679
Tips og Lotto, driftstilskud 58.258 52.544

I alt 208.080 576.656

2. Driftsomkostninger

Omkostninger, udgående grupper 127.097 471.245

3. Organisatoriske omkostninger

Generalforsamling 3.730 3.239
Bestyrelsesmøde 0 2.158
Repræsentation ifm rejser 1.204 1.698
Mødearrangementer udefra 2.518 0
Annoncer 5.445 1.980
Rejser bestyrelsesmedlemmer 10.000 10.000
Diæter ved rejser, bestyrelsesmedlemmer 5.472 0
Fee Europamøde 1.050 10.131
PtP Europakonference 4.844 13.972
Tryksager og brochurer 5.419 5.017
Annoncer 1.250 0
Kørselsgodtgørelse 6.661 13.746
Rejsecafe 0 22.872
Bedrageri, overførsel Albanien 37.865 0

I alt 85.458 84.813
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People to People

Noter

4. Lokaleomkostninger

Husleje 0 4.000

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 3.494 3.646
Hardware 6.025 5.451
Telefon og internet 9.330 4.900
Porto og gebyrer 5.967 5.336
Revisorhonorar 30.000 21.000
Forsikringer 1.101 0

I alt 55.917 40.333

6. Finansielle indtægter

Renter, obligationer 0 277
Renter, pengeinstitutter 10 873
Urealiseret kursgevinst, værdipapirer 15.233 0
Gevinst ved salg, værdipapirer 0 -153

I alt 15.243 997

7. Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgang i året 399.992 0

Kostpris pr. 31.12.16 399.992 0

Opskrivninger i året 15.233 0

Opskrivninger pr. 31.12.16 15.233 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16 415.225 0
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Noter

8. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 0 10.398

I alt 0 10.398

9. Likvide beholdninger

Kassebeholdning 0 88
Danske Bank, Danske Direkte Forening 6 0
Danske Bank, Danske Direkte Forening 74.305 36.393
Danske Bank, Danske Indlån 30.942 0
Danske Bank, aftalekonto 0 522.747

I alt 105.253 559.228

10. Andre hensatte forpligtelser

Beløb i DKK
Andre hensatte

forpligtelser

Forpligtelser pr. 01.01.16 25.259

Forpligtelser pr. 31.12.16 25.259

11. Gæld til øvrige kreditinstitutter

Danske Bank, Danske Direkte Forening 32 0
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Noter

12. Anden gæld

Øvrig anden gæld -1 1
Øvrig gæld 12.000 16.028

I alt 11.999 16.029

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

Anne Marie Bohsen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

Karen M. Kristensen Medbestemmende omkring
omkostningsdækning

14. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til god
regnskabsskik iht.  lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.
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People to People

Noter

14. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 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 nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt
andre eksterne omkostninger.

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

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame,
administration, lokaler, omkostningsgodtgørelse og tilskud rejser til bestyrelsen, samt
omkostninger til Europakonference. 
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People to People

Noter

14. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i
årsregnskabet.

BALANCE

Nedskrivning af anlægsaktiver

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, som foreningen har til hensigt at beholde til udløb, er klassificeret som
anlægsaktiver og måles til kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til sikringskonto omfatter en henlæggelse til uforudsete omkostninger i
forbindelse med rejsearrangementer.
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Noter

14. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til
gældens pålydende værdi.
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