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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 31. december 2019 for Nunca Mas.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreninngens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 1. marts 2020
Bestyrelse

Jan Ole Haagensen
Formand

Dea Kopp Jensen

Erik Wendt

Miroslava Fonseca
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Arely Alvarado Zuniga

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Nunca Mas
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nunca Mas for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
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. 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.
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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* 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 selskabets 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, 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.

Næstved, den 1. marts 2020
Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Nunca Mas
c/o Jan Ole Haagensen
Nordre Kongelundsvej 26 B
2300 København S

CVR-nr.
Hjemsted
Regnskabsår

35354697
København
1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse

Jan Ole Haagensen
Dea Kopp Jensen
Arely Alvarado Zuniga
Erik Wendt
Miroslava Fonseca

Revisor

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
CVR-nr.: 27433863

Pengeinstitut

Merkur Andelskasse
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Nunca Mas for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt
Generelt om indregning og måling
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 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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå virksomheden, 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.
Indregnede administrationsbidrag for afsluttede og igangværende projeker periodiseres,
således at årets administrationsbidrag svarer til de afholdte omkostninger i projektet.
Kontigenter indregnes kun i det omfang, der er modtager.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
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Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
Kapitalindestående
Udtrykker bestyrelsens indestående i foreningen, opgjort som forskellen mellem foreningens
indregnede aktiver og forpligtelser.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse
Note

2019
kr.

2018
kr.

Omsætning
Dækningsbidrag

1

16.837
16.837

55
55

Administrationsomkostninger
Andre eksterne omkostninger

2

-11.417
-11.417

-7.139
-7.139

Indtjeningsbidrag

5.420

-7.084

Finansielle omkostninger
Årets resultat

-38
5.382

0
-7.084

5.382
5.382

-7.084
-7.084

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Note

2019
kr.

2018
kr.

Aktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

3

19.334
19.334

7.146
7.146

Likvide beholdninger

4

2.864

7.670

Omsætningsaktiver

22.198

14.816

Aktiver

22.198

14.816
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Balance 31. december
Note

2019
kr.

2018
kr.

Passiver
Overført resultat
Egenkapital

5

18.198
18.198

12.816
12.816

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtelser

6

4.000
4.000

2.000
2.000

4.000

2.000

22.198

14.816

Gældsforpligtelser
Passiver

Foreningens formål
Projekter/Mellemregnskaber med CISU

7
8
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

2.850
13.987
16.837

200
-145
55

4.000
1.780
900
883
1.522
350
0
1.982
11.417

2.000
787
900
781
0
0
1.075
1.596
7.139

5.355
13.979
19.334

0
7.146
7.146

2.864
2.864

7.670
7.670

12.816
5.382
18.198

19.900
-7.084
12.816

4.000
4.000

2.000
2.000

1. Omsætning
Kontingenter
Administrationsbidrag, projekter

2. Administrationsomkostninger
Revisor
Bestyrelsesudgifter
Kontingenter
Internetdomæne
Praktikant udgifter
Event udgifter
Rejser
Bankgebyrer

3. Andre tilgodehavender
Merkur andele
Mellemregning projekter

4. Likvide beholdninger
Merkur Andelskasse

5. Overført resultat
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

6. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig revisor
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

7. Foreningens formål
Formålet med NUNCA MAS er arbejdet for en verden uden kollektiv vold (WHO 2002). Det sker
ved at støtte partnere finansielt, professionelt og solidarisk i lande, hvor kollektivt vold er udbredt
og informere om dette arbejde i Danmark og internationalt. Foreningens virksomhed er
almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og kan bidrage til
foreningens arbejde.
Det blev startet af en gruppe engagerede professionelle, der havde arbejdet med psykosocialt
arbejde i konfliktramte lande i Syd, der fandt at der manglede en organisation, der fokuserede på
ressourceknappe interventioner, som kunne håndteres af lægmænd i de lande, hvor vi
arbejdede, og som kunne kombinere lindring/behandling, med empowerment og retfærdighed.
Dvs. at tage sig af symptomer af såvel som årsager til kollektiv vold.
Aktiviteter:
Støtte partnere i Syd i at lindre efter effekterne af kollektiv vold og bruge det til at forebygge at
det gentager sig,
Undervise og videreudvikle metoder, der kan bruges i ressourceknappe kontekster,
At informere om metoderne
At forske i disse og publicere resultaterne
At informere om situationen i de lande, som vi arbejder i på Facebook, vores hjemmeside samt i
forskellige fora, hvor vi inviteres til.
Visionen er at reducere kollektiv vold, og det gøres ved på et solidarisk grundlag at støtte
partnere i at implementere intervention der både gør noget ved psyko-sociale effekter af kollektiv
vold blandt marginale grupper i Syd såvel som årsagerne til den kollektive vold.

8. Projekter/Mellemregnskaber med CISU
Projekttitel:Advocacy for recognition of ancestral Lenca healing practices in
municipalities of the department of La Paz, Honduras
CISU j.nr.: 19-2408-MI-jun
Indsatsperiode: 1. september 2019 - 31. august 2020
Bevillingens størrelse kr. 499.497
Ubrugte midler ved årets begyndelse
Udbetalte tilskud i året

0
299.578
299.578

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

180.070
19.748
199.818
13.987

Administration i Danmark, 7%

Optjente renteindtægter og netto kursgevinster
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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213.805
85.773
-309
85.464

