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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 31. 
december 2021 for Mellemamerika Komitten.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af organisationens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 31. december 2021.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København, den 6. maj 2022

Forretningsudvalg

Osmerlin Silva Lasse Yde Hegnet Nöel Jung
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Til medlemmerne i Mellemamerika Komitten
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Mellemamerika Komitten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 31. 
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af organisationens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 31. december 2021 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 organisationen 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 organisationens 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 organisationen, 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 organisationens 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 organisationens 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 organisationen 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 6. maj 2022

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Organisationen Mellemamerika Komitten
Griffenfeldsgade 41,  
2200 København N

Telefon 35371980
CVR-nr. 74107915
Stiftelsesdato 1. februar 1984
Regnskabsår 1. juli 2020 - 31. december 2021

Forretningsudvalg Osmerlin Silva
Lasse Yde Hegnet
Nöel Jung

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



Anvendt regnskabspraksis
 

7 
 

Generelt
Årsrapporten for Mellemamerika Komitten for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
 
Anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:
 
- Regnskabsåret er omlagt til kalenderåret. Nærværende regnskab omfatter perioden 1. juli 

2020 til 31. december 2021. Ændringen er sket af praktiske hensyn.
Sammenligningstal er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

 
Bortset fra ovennævnte område er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
 
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 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes 
modtaget. 
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 
feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv. til organisationens medarbejdere. I 
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens 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.
 
Balancen
 
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.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Note
2020/21

kr. 
2019/20

kr. 

Nettoomsætning 1 245.178 180.456
MAK København indtægter 53.648 91.383
MAK Aarhus indtægter 33.568 14.890
Omsætning i alt 332.394 286.729

Personaleomkostninger 2 -79.054 -147.243
253.340 139.486

Administrationsomkostninger 3 -190.933 -112.053
MAK København -80.394 -76.443
MAK Aarhus -14.550 -28.605
Andre eksterne omkostninger -280.567 -223.449

Indtjeningsbidrag -27.227 -83.963

Finansielle omkostninger 4 -2.159 -1.858
Årets resultat -29.386 -85.821

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -29.386 -85.821

-29.386 -85.821
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Andre tilgodehavender 5 9.738 9.738
Tilgodehavender 9.738 9.738

Kapitalandele 47.000 47.000
Kapitalandele 47.000 47.000

Likvide beholdninger 6 278.133 316.773

Omsætningsaktiver 334.871 373.511

Aktiver 334.871 373.511
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 7 265.298 294.682
Egenkapital 265.298 294.682

Anden gæld 8 69.573 78.829
Kortfristede gældsforpligtelser 69.573 78.829

Gældsforpligtelser 69.573 78.829

Passiver 334.871 373.511

Projekter/Mellemregnskaber med CISU 9



Noter
 

12 
 

2020/21 2019/20
kr. kr.

1. Nettoomsætning
Kontingent-indbetalinger 65.875 66.600
Tilskud fra Kbh Kommune 29.874 44.152
Tipsmidler 102.256 48.610
Tipsmidler til projekter 36.768 0
Donationer til Indsamlingskonto 0 6.550
Donationer til fordeling 686 0
Landsmødet 2.882 1.293
Oplysningsaktiviteter 745 6.898
Diverse indtægter 157 0
Administrationsbidrag fra projekter 5.935 6.353

245.178 180.456

2. Personaleomkostninger
MAK-kbh dækning af 2 landssekretær-løntimer pr. uge -46.020 -16.500
Landssekretær løn 73.754 129.553
A-skat og AM-bidrag 38.377 17.066
Feriepenge 9.260 15.539
ATP og andet lovpligtigt 3.283 1.585
Personalepleje 400 0

79.054 147.243
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2020/21 2019/20
kr. kr.

3. Administrationsomkostninger
Fejloverførsel 690 0
Diverse udgifter 0 61
FU møder 433 159
Landsmøde 3.999 5.028
Kurser til ansatte 756 150
Andre rejser 0 100
PBS 2.937 2.838
Foreninger (kontingenter) 1.750 3.050
Aktiviteter i Danmark 645 4.376
Hjemmeside 676 59
Oplysning 177 2.799
SoMe 889 0
Øvrige aktiviteter 0 56
Overførsel til Lokalkassen 32.413 0
Tipsmidler til MAKTALK 36.768 0
Bankgebyr 7.757 3.884
Lokaltilskud Aarhus 33.568 4.044
Lokaltilskud København 14.400 51.632
Øvrig administration 2.875 609
Projektadministration 7 0
Projektbevilling (fra ej øremærkede) 5.000 0
Telefon 1.463 919
EDB omkostninger 849 0
E-conomic bogføringsprogram 7.312 5.520
Droboxlager 5.536 3.392
Forsikring 3.101 2.471
Revision 25.875 20.000
Bluegarden Dataløn gebyrer 668 350
Vedligehold kontor 389 556

190.933 112.053

4. Finansielle omkostninger
Renteudgifter 2.159 1.858

2.159 1.858

2021 2020
kr. kr.

5. Andre tilgodehavender
Eksterne debitorer: depositum kontorfællesskab 9.738 9.738

9.738 9.738
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2021 2020
kr. kr.

6. Likvide beholdninger
Merkur bank KBH konto ulitimo juni 2020 24.761 35.787
AARHUS, Penge fra anfordringskonto 10.452 10.452
Merkur bank AARHUS 22.307 3.288
Merkur bank - Indsamlingskonto 28.791 34.101
Merkur bank - Fri opsparing 139.976 203.602
Merkur bank - Landskassen 51.196 25.580
Merkur bank - Kontingent 650 3.963

278.133 316.773

7. Overført resultat
Saldo primo 294.684 380.503
Årets afgang -29.386 -85.821
Saldo ultimo 265.298 294.682

8. Anden gæld
Egenkapital indsamling 28.791 34.101
Lokalkasse Kbh 0 1.427
Rejsebreve 7.090 7.090
Diverse udestående internt 0 100
Brigadefond 25.018 25.018
PR materiale brigader 4.430 4.430
Skyldig A-skat 2.645 0
Skyldig AM-bidrag 1.034 1.791
Skyldige feriepenge netto 565 4.872

69.573 78.829
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9. Projekter/Mellemregnskaber med CISU

Projekttitel: Styrkelse af den agroøkologiske ungdomsbevægelse i fire landkommuner i 
Nicaragua 
Journal nr.: 17-2097-MI-sep (CISU)

Ubrugte midler ved årets begyndelse  4.226
Udbetalte tilskud i året -4.226

0
Overført til parntere i regnskabsåret 0
Forbrugt i regnskabsåret 0

0
Administration 0 0

0
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  0

Projekttitel: OrganizArte. 
Journal nr.: 20-2652/CSP (CISU)

Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 345.830

345.830
Overført til parntere i regnskabsåret 259.999
Forbrugt i regnskabsåret 19.024

279.023
Administration 0 279.023

66.807
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  66.807


