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Til medlemmerne i AXIS
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for AXIS 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 foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af foreningens 
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 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 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 foreningenss 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 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 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, 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 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 14. maj 2020

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen 
Registreret revisor
ID: mne6032
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Generelt
Årsrapporten for AXIS 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 projekter periodiseres, 
således at årets administationsbidrag svarer til de afholdte omkostninger i projektet.
Kontingenter indregnes kun i det omfang, de er modtaget.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge 
og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I 
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 
Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære 
aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til lokaler og administration mv.
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Finansielle indtægter
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter.
 
Balancen
 
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter depositum og måles til kostpris.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 

Nettoomsætning 1 685.458 861.304
Dækningsbidrag I 685.458 861.304

Personaleomkostninger 2 -538.598 -519.373
Dækningsbidrag II 146.860 341.931

Lokaleomkostninger 3 -143.854 -153.313
Administrationsomkostninger 4 -69.775 -133.756
Andre eksterne omkostninger -213.629 -287.069

Driftsresultat -66.769 54.862

Finansielle indtægter 138 381
Finansielle omkostninger -126 0
Årets resultat -66.757 55.243

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -66.757 55.243

-66.757 55.243
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Aktiver

Deposita 65.124 65.124
Finansielle anlægsaktiver 65.124 65.124

Anlægsaktiver 65.124 65.124

Andre tilgodehavender 5 180.281 74.371
Periodeafgrænsningsposter 6 25.275 41.737
Tilgodehavender 205.556 116.108

Likvide beholdninger 7 367.277 578.296

Omsætningsaktiver 572.833 694.404

Aktiver 637.957 759.528
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Passiver

Overført resultat 8 544.311 611.068
Egenkapital 544.311 611.068

Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000 15.000
Anden gæld 9 78.646 133.460
Kortfristede gældsforpligtelser 93.646 148.460

Gældsforpligtelser 93.646 148.460

Passiver 637.957 759.528

Foreningens formål 10
Projekter/Mellemregnskaber med CISU 11
Projekter/Mellemregninger med Hempel 
Fonden 12



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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1. Omsætning
Kontingenter 37.050 35.800
Praktikafregning 8.000 850
Projektløn-afregning 101.380 200.252
Overhead afregning 81.104 115.440
PRO-midler afregnet 0 59.360
Tips Administrative 47.424 48.823
Donationer 0 500
Huslejeindtægter 75.000 55.400
Administration, projekter 14.482 320.564
Administration, TAREA-Hempel 100.468 0
Administration, program 220.550 0
Dagpengerefusion 0 24.315

685.458 861.304

2. Personaleomkostninger
Lønninger 532.272 506.626
Andre omkostninger til social sikring 5.136 5.037
Andre personaleomkostninger 1.190 7.710

538.598 519.373

3. Lokaleomkostninger
Husleje 130.248 130.248
El, vand og gas 12.910 15.869
Rengøring 696 288
Flytteudgifter 0 6.908

143.854 153.313



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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4. Administrationsomkostninger
Kontorartikler 3.077 1.001
Tryksager 4.125 4.000
Edb-udgifter / software 3.755 0
Rep./vedligeholdelse af inventar 1.118 0
Mindre anskaffelser 692 0
Mindre anskaffelser (Tips) 2.051 3.846
Internetforbindelse 4.200 4.200
Nets (PBS) 2.253 2.462
Porto og gebyrer 1.524 2.066
Lønoverførselsgebyr 1.625 1.625
Revisor 20.000 36.250
Forsikringer 4.532 4.292
Diverse sekretariat 3.438 0
Abonnementer 3.500 6.143
Kurser 1.550 200
Arrangementer 6.791 4.216
Projektgrupper 3.783 2.347
Repræsentation og gaver 1.133 300
Diverse møder 628 1.583
Politik- og programudvikling 0 59.225

69.775 133.756

5. Andre tilgodehavender
Mellemværende AK 2.647 2.647
Andre tilgodehavender 53.804 71.724
Mellemregning projekter 123.830 0

180.281 74.371

6. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte poster 14.421 31.283
Forudbetalt husleje 10.854 10.454

25.275 41.737



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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7. Likvide beholdninger
Bank AXIS 134.231 56.288
Bank Medlemmer og Praktik 65.469 72.645
Bank Lønafstemning 24.496 154.307
Bank Projektadmin. 128.661 291.537
Bank Indsamling CEPROMUP 14.420 3.519

367.277 578.296

8. Overført resultat
Saldo primo 611.068 555.825
Årets tilgang -66.769 55.243
Saldo ultimo 544.299 611.068

9. Anden gæld
Skyldig A-skat og AM-bidrag 19.842 33.789
Skyldig ATP 663 852
Mellemregning Projekter 0 51.948
Indsamlet CEPROMUP 14.420 3.517
Andre skyldige løn poster 4.329 2.424
Hensat feriepengeforpligtelse 26.152 40.930
Indfrosne feriepengeforpligtelse 13.240 0

78.646 133.460



Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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10. Foreningens formål
Uddannelse er en rettighed og en forudsætning for bæredygtig demokratisk udvikling både 
individuelt og kollektivt. Uddannelse er et af de væsentligste midler til udryddelse af fattigdom og 
undertrykkelse. Det skal være en uddannelse, der prioriterer demokratisk dannelse, refleksion og 
handlekompetence, og som bygger på deltagernes egen viden og behov. Det aktive 
medborgerskab fremmes ved at understøtte borgerne i at blive kan-vil-tør-gør mennesker, og 
endelig skal uddannelsesaktiviteterne være baseret på lighed i.f.t. køn, race, etnicitet, reproduktiv 
sundhed og religion. 

Dette søger Axis bl.a. opnået ved at samarbejde med:
Organisationer der arbejder med relevante uddannelser til fattige og marginaliserede mennesker
Organisationer der støtter uddannelse af lærere og udvikling af pædagogiske 
(deltagercentrerede) metoder og et curriculum, der tager udgangspunkt i målgruppens viden og 
behov
Organisationer, der arbejder for unges organisering og medborgerskab
Organisationer der arbejder med reproduktiv sundhed, undervisning og rettigheder
Organisationer der støtter fattige og marginaliserede mennesker i fastholdelse af deres 
rettigheder
Axis har særlig fokus på følgende grupperinger:
Kvinder
(U-uddannede) Lærere
Unge
Oprindelige folk
Faglige indsatsområder:
Efteruddannelse af lærere
Tekniske uddannelser
Ungdomspolitik
Organisationsudvikling

ej
Tekstboks




Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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11. Projekter/Mellemregnskaber med CISU
Projekttitel: Sexual Rights and Reproductive Health in Sierra Leone.                                
j.nr.: 18-2255-Ml-sep

Ubrugte midler ved årets begyndelse  -468
Udbetalte tilskud i året -41.190

-41.658
Overført til partnere i regnskabsåret -57.382
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 18.450

-38.932
Administration i Danmark, 7% -2.726

-41.658
0

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

Projekttitel: Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru.
J.nr.: 15-1630-SP-apr

Ubrugte midler ved årets begyndelse  5.267
Udbetalte tilskud i året -5.267

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0

0
0

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

ej
Tekstboks




Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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Projekttitel: Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser, fase 3.
J.nr.: 14-1546-SP-sep

Ubrugte midler ved årets begyndelse  6.655
Udbetalte tilskud i året -6.655

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0

0
0

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

Projekttitel: Innovative Sexuality Education Project III
J.nr.: 15-1738-SP-dec

Ubrugte midler ved årets begyndelse  80.464
Udbetalte tilskud i året 0

80.464
Overført til partnere i regnskabsåret 28.773
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 25.042

53.815
Administration i Danmark, 7% 3.767

57.582
22.882

Optjente renteindtægter og netto kursgevinster  0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning 22.882

ej
Tekstboks
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2019 2018
kr. kr.
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Projekttitel: School Gardens for Students - Promoting Participatory teaching Methods in 
Northern Ghana
J.nr.: 17-2054-ML-dec

Ubrugte midler ved årets begyndelse  8.763
Udbetalte tilskud i året -8.763

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0

0
0

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

Projekttitel: Seksuelle rettigheder i Bolivia
J.nr.: 16-1927-PA-sep

Ubrugte midler ved årets begyndelse  68.863
Udbetalte tilskud i året -68.863

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0

0
0

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

ej
Tekstboks




Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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Projekttitel: Aprender haciendo - overdragelse af sacabamodellen
J.nr.: 16-1916-MP-sep

Ubrugte midler ved årets begyndelse  3.044
Udbetalte tilskud i året -3.044

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0

0
0

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

Projekttitel: Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, Peru - fase 
III
J.nr.: 17-2090-ML-aug

Ubrugte midler ved årets begyndelse  27.291
Udbetalte tilskud i året -27.291

0
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

0
Administration i Danmark, 7% 0

0
0

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

ej
Tekstboks




Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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Projekttitel: Elevråd og Unde Ledere: Sammen om kvalitetsuddannelse.
J.nr.: 17-1971-UL-dec

Ubrugte midler ved årets begyndelse  122.846
Udbetalte tilskud i året -87.676

35.170
Overført til partnere i regnskabsåret -1.818
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 34.687

32.869
Administration i Danmark, 7% 2.301

35.170
0

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

Projekttitel: Udvikling af manual for implementering af kontekstualiseret 
SRHR-undervisning for unge oprindelige folk i regionerne Ayacucho og Loreto i Peru.
J.nr.: 18-2238-Ml-jul

Ubrugte midler ved årets begyndelse  25.989
Udbetalte tilskud i året -18.499

7.490
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 7.000

7.000
Administration i Danmark, 7% 490

7.490
0

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

ej
Tekstboks




Noter
  
  

2019 2018
kr. kr.
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Projekttitel: Udvikling af Uddannelsesmodel i SRSR.
J.nr.: 18-2244-Ml-aug

Ubrugte midler ved årets begyndelse  23.409
Udbetalte tilskud i året -65.273

-41.864
Overført til partnere i regnskabsåret -47.625
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 8.500

-39.125
Administration i Danmark, 7% -2.739

-41.864
0

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

Projekttitel: Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge elevledere i Ayacucho, Peru.
J.nr.: 18-2177-Ml-jul

Ubrugte midler ved årets begyndelse  184.649
Udbetalte tilskud i året -173.949

10.700
Overført til partnere i regnskabsåret 0
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 10.000

10.000
Administration i Danmark, 7% 700

10.700
0

Optjente renteindtægter og netto kursgevinster  0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning 0
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Projekttitel: Enhancing the Quality of Education in Northern Ghana through the use and 
promotion of Participatory Teaching Methods.
J.nr.: 18-2174-Ul-mar

Ubrugte midler ved årets begyndelse  94.258
Udbetalte tilskud i året -96.751

-2.493
Overført til partnere i regnskabsåret -12.330
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 10.000

-2.330
Administration i Danmark, 7% -163

-2.493
0

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

12. Projekter/Mellemregninger med Hempel Fonden
Tarea

Ubrugte midler ved årets begyndelse  249.928
Udbetalte tilskud i året 1.400.000

1.649.928
Overført til partnere i regnskabsåret 1.402.782
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 32.512

1.435.294
Administration i Danmark, 7% 100.471

1.535.765
114.163

Optjente renteindtægter og netto kursgevinster  114
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning 114.277
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