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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Foreningen Trianglen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den på side 8 beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der
påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Christian Kruse

Ulla Strøbech

Lennart Emborg

Jens Christian Jacobsen

Peter Qwist-Hoffmann

Anne Vibeke Thorsen

Formand

Næstformand
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Charlottenlund, den 25. august 2021

Kasserer

Jette Knudsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Foreningen Trianglen
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Trianglen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes på
grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8.

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 den på side 8 beskrevne regnskabspraksis. 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 foreningens, 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. Fejlinformationer 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.
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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 regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

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 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 regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens 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 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.
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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:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med den på side 8 beskrevne regnskabspraksis. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af de udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

København, den 25. august 2021

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

statsautoriseret revisor
mne6161

Allan Breiling

statsautoriseret revisor
mne35809
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Jens Max Haugbyrd
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Ledelsens beretning
Hovedaktivitet
Af årets resultatopgørelse fremgår, at foreningens uddelinger til aktiviteter i Nepal har ligget på
nogenlunde samme niveau i 2020 som i året før.

Trianglen har siden 2015 haft to store bevillinger fra CISU, ’Nepal Lokaldemokrati’ og ’Bæredygtige
landbrugsmetoder i Nepal’. Ifølge de oprindelige planer skulle disse projekter afsluttes i 2018, men de
blev forlænget således, at de først afsluttedes i efteråret 2019. I oktober 2018 kom yderligere et treårigt
økologisk landbrugsprojekt i Syangja til. Gennem 2019 forløb projektet planmæssigt, men forsinkedes i
2020 på grund af COVID-19. Ifølge den oprindelige implementeringsplan skal projektet afsluttes med
udgangen af september 2021, men det forventes at projektet bliver forlænget.
I slutningen af 2019 bevilligede CISU endnu et treårigt projekt, der integrerer demokrati og oplæring i
økonlogiske landbrugsmetoder i Kavre med opstart i foråret 2020. Igangsættelsen blev dog udsat til
oktober 2020 også på grund af COVID-19 pandemien.
Generelt er det bestyrelsens vurdering at COVID-19 pandemienimidlertid ikke får væsentlig indflydelse
på foreningens økonomi.
CISU-projekterne afkaster alle et bidrag på 7% af de forbrugte midler til brug for foreningens
administration. Disse midler har i 2020 os givet mulighed for at fastholde uddelingsniveauet samtidig
med at vi har kunnet afholde mere udviklingsprægede omkostninger bl.a. på IT-området og til
forberedelse af nye projekter med kun et beskedent underskud til følge, og midlerne vil fortsat kunne
sikre finansiering af foreningens nuværende og kommende aktiviteter.
Foreningen har således ved udgangen af 2020 en god likviditet og en solid egenkapital.
Alt i alt kan ledelsen erklære sig tilfreds med årets resultat og med foreningens fortsat stabile udvikling.
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Ud over den direkte landsbystøtte har det således været muligt at fortsætte aktiviteterne omkring drift og
etablering af IT-laboratorier på udvalgte skoler i Syangja distriktet.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Foreningen Trianglen er aflagt i overensstemmelse følgende praksis.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen
Indtægter

Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger forbundet med foreningens arbejde og drift. Omkostninger
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
Uddelinger
Uddelinger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der er besluttet for regnskabsåret.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger ondregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes med de beløb, de forventes indbetalt med. Der foretages nedskrivning for
uerholdelige beløb.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende projekter omfatter modtaget tilskud og afholdte udgifter, der direkte kan henføres til
projekterne. Modtaget tilskud og afholdte udgifter på igangværende projekter indregnes i balancen og
administrationsbidrag indtægtsføres i resultatopgørelsen løbende.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skat
Der påhviler ikke foreningen skat af årets resultat.
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Indtægter omfatter sponsorater, bidrag, tilskud og kontingenter. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Regnskab
2020
Kr.

Regnskab
2019
Kr.

(ej revideret)
Budget
2020
Kr.

Støtte til landsbyer fra medlemmer
Medlemskontingenter
Bidrag
Bidrag til særligt formål
Tipsmidler
Administrationsbidrag
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

179.500
9.750
6.255
15.283
49.817
60.792
0
321.397

185.000
8.260
11.470
34.717
49.930
69.092
5.400
363.869

185.000
9.000
20.000
15.300
50.000
70.000
0
349.300

Husleje
Projektudvikling
Kontingenter
IT
Regnskabsmæssig assistance
Gebyrer
Småanskaffelser
Revision
Ekstraordinær assistance
Generalforsamlinger
Annoncer og reklamer
Porto
Løntilskud, ASK
Omkostninger i alt

-12.000
-14.605
-4.170
-11.178
-8.690
-1.733
0
-19.000
0
-1.508
-6.433
0
0
-79.317

-12.000
-26.881
-1.870
-22.227
-12.190
-4.321
-3.475
-18.750
-3.625
-5.500
-6.511
-1.785
0
-119.135

-12.000
-15.000
-4.000
-12.500
-8.500
-2.500
-1.500
-19.000
0
-2.300
-10.000
0
-15.000
-102.300

Resultat før uddelinger

242.080

244.734

247.000

Uddelinger til landsbyer
Uddelinger til sundhedsklinik
Uddelinger IT-Lab på skoler i Syangja
Uddelinger i alt

-205.000
0
-36.060
-241.060

-205.620
-12.684
-34.717
-253.021

-205.000
0
-30.000
-235.000

1.020

-8.287

12.000

0
0

2
-4.980

0
0

1.020

-13.265

12.000
9

Note

Resultat efter uddelinger
Renteindtægter, bank
Renteindtægter, bank
ÅRETS RESULTAT
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2020
Kr.

2019
Kr.

1

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

52.015
52.015

2.198
2.198

2

CISU, Økologisk landbrug. Syangja
Igangværende projekter

84.764
84.764

0
0

Landsbykonto
Forenings konto
KIVEP konto
CISU konto, PA 2 Lokaldemokrati
CISU konto, økologisk landbrug, Kavre
CISU konto, Økologisk landbrug, Syangja
Likvide beholdninger

6.030
74.102
300.000
34.201
15.855
56.483
486.671

6.030
83.357
0
34.201
140.888
336.865
601.340

OMSÆTNINGSAKTIVER

623.450

603.539

AKTIVER

623.450

603.539

2019
Kr.

2.019
Kr.

Egenkapital primo
Overført overskud

197.808
1.020

211.073
-13.265

EGENKAPITAL

198.828

197.808

3

CISU, Lokaldemokrati
CISU, KIVEP
Igangværende projekter

0
300.000
300.000

244.485
0
244.485

4

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Bidrag til særligt formål
CISU, mellemværende afsluttede projekter
Periodeafgrænsnings poster
Kortfristede gældsforpligtelser

107.619
0
15.912
1.090
124.621

130.677
15.283
8.135
7.150
161.245

GÆLDSFORPLIGTELSER.

424.621

405.730

PASSIVER

623.450

603.539
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AKTIVER

BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER
Note

10

1

2

3

Andre tilgodehavender
Tilskud Kulturministeriet
Andre tilgodehavender

Igangværende projekter
CISU, Økologisk landbrug, Syangja
Modtaget tilskud pr. 31/12/2020
Afholdte omkostninger

CISU, KIVEP
Modtaget tilskud pr. 31/12/2020
Afholdte omkostninger

Igangværende projekter i alt

4

CISU, mellemværende afsluttede projekter
CISU, Lokaldemokrati
Modtaget tilskud pr. 31/12/2020
Afholdte omkostninger

CISU, Økologisk landbrug, Kavre
Modtaget tilskud pr. 31/12/2020
Afholdte omkostninger

CISU, mellemværende afsluttede projekter i alt

2019
Kr.

49.817
2.198

0
2.198

52.015

128.169

2.000.000
-2.084.764

1.400.000
-1.155.515

-84.764

244.485

300.000
0

0
0

300.000

0

215.236

244.485

993.795
-990.284

993.441
-997.707

3.511

-4.266

1.968.290
-1.955.889

1.968.290
-1.955.889

12.401

12.401

15.912

8.135
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Note

2020
Kr.

11

2020
Kr.

Note
Specificeret oversigt vedr. CISU projekter
Lokal demokrati - CISU j.nr.: 15-1655-SP-apr
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
Yderligere ubrugte midler, regulering tidligere år
+ udbetalte tilskud i regnskabsåret

-4.266
0
-354
-4.620

Overført til partnere, incl. fordeling
vedr. forbrugt i Danmark
Forbrugt i Danmark

-7.599
0
-7.599

Overført til dansk administration (7 pct. af sum 2)

-532

[”Sum 1” minus ”Sum 3”]
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-8.131
3.511

+ optjente renteindtægter
- renteindtægter afregnet i dette regnskabsår

0
0

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

3.511

Økologisk landbrug, Kavre - CISU j.nr.: 15-1657-SP-apr
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
+ udbetalte tilskud i regnskabsåret

12.401
0
12.401

Overført til partnere, incl. fordeling
vedr. forbrugt i Danmark, regulering tidligere år
Forbrugt i Danmark

0
0
0

Overført til dansk administration (7 pct. af sum 2)
[”Sum 1” minus ”Sum 3”]
+ optjente renteindtægter
- renteindtægter afregnet i dette regnskabsår
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

0

0
12.401
0
0
12.401
12

2020
Kr.

Note
Specificeret oversigt vedr. CISU projekter (fortsat)
Økologisk landbrug Syangja - CISU j.nr. 18-2195-UL-mar
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
+ udbetalte tilskud i regnskabsåret

244.485
600.000
844.485

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark

817.382
69.796
887.178

Overført til dansk administration (7 pct. af sum 2)

62.103

[”Sum 1” minus ”Sum 3”]

949.281
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5

-104.796

+ optjente renteindtægter
- renteindtægter afregnet i dette regnskabsår

0
0

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

-104.796

KIVEP
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
+ udbetalte tilskud i regnskabsåret

0
300.000
300.000

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark

0
0
0

Overført til dansk administration (7 pct. af sum 2)
[”Sum 1” minus ”Sum 3”]
+ optjente renteindtægter
- renteindtægter afregnet i dette regnskabsår
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

0

0
300.000
0
0
300.000
13

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

7

Eventualposter
Ingen.
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