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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 for

Baobab Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt fondens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle

stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten godkendes hermed.

Esbjerg, den 05.05.2014

Bestyrelse

Arne Paabøl Andersen Lena Christensen Paul-Erik Jensen Søren Copsø

Hans Christensen Rigmor Christensen Ivar Leuenhagen Peter Orry
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Baobab Fonden

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Baobab Fonden for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013, der omfatter anvendt regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger samt

fondens vedtægter. Fonden er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, § 1, stk. 1, nr. 1.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om

fonde og visse foreninger samt fondens vedtægter. 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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der

er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31.12.2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstemmelse med

lov om fonde og visse foreninger samt fondens vedtægter.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af

årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet.

Esbjerg, den 05.05.2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Flemming Kühl
statsautoriseret revisor



Baobab Fonden 5

Ledelsesberetning

Aktivitet

Fondens formål er at yde støtte til børn af aidsramte familier i Burkina Faso med pleje, forsørgelse og navnlig

uddannelse.

Fonden kan tillige yde støtte til børn af aidsramte familier andetsteds i Afrika og til almindelig erhvervsudvik-

ling.

Støtten kan ydes direkte til enkeltpersoner eller via andre organisationer, herunder Association Dialogue Sidac-

tion og andre tilsvarende centre for aidshjælp, grundlagt af Léocadie Ouadeba.

Fonden virker ved indsamling af penge og udstyr til fremme af fondens formål, ved udsendelse af frivillige,

ved indgåelse af fadderskaber (langtidssponsorater) samt ved oplysningsarbejde i Danmark om fondens arbej-

de.

Fonden er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Fondens aktivitet består af at uddele fondens overskud i overensstemmelse med vedtægterne. Fonden har såle-

des i 2013 foretaget 8 uddelinger i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Fonden opnåede et resultat i 2013 som forventet.

Årets resultat før uddelinger udgør et overskud på 459 t.kr.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter

Indtægter omfatter årets donationer og afkast af de bundne og disponible aktiviteter.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat.
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Resultatopgørelse for 2013

2013 2012
Note kr. kr.____ ___________ ___________

Donationer 459.122 759.047

Varesalg 13.191

Varekøb (6.026)

Sponsorgaver gennem varesalg (7.165) 0 2.739___________

Renteindtægter, banker 117 191___________ ___________

Indtægter 459.239 761.977

Administrationsomkostninger 1 0 0___________ ___________

Årets resultat før konsolidering og uddelinger 459.239 761.977

Uddelinger i regnskabsåret:

Jordemoderklinik (8.400)

Kornforråd (121.058)

Sponsorater i Ouissiga (113.415)

Sponsorater til A.B.V.N. (116.120)

Møbler til skolen (36.930)

Solceller til skolen (31.808)

Solceller til jordemoderklinik (27.578)

Opdræt (41.228) (496.537) (788.178)___________ ___________ ___________

(37.298) (26.201)

Disponibel fondskapital 01.01.2013 131.036 157.237___________ ___________

Disponibel fondskapital 31.12.2013 93.738 131.036___________ ______________________ ___________
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Balance pr. 31.12.2013

2013 2012
kr. kr.___________ ___________

Aktiver, der knytter sig til bunden fondskapital

Fondkonto, 7701 0760601 250.001 250.001___________ ___________

Aktiver, bunden fondskapital 250.001 250.001___________ ___________

Aktiver, der knytter sig til disponibel fondskapital

Foreningskonto, 7701 0526978 86.832 127.786

Foreningskonto, 7701 760601 983 983

Tilgodehavende sponsorat administrationsomkostninger 5.923 2.267___________ ___________

Aktiver, disponibel fondskapital 93.738 131.036___________ ___________

Aktiver 343.739 381.037___________ ______________________ ___________
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Balance pr. 31.12.2013

2013 2012
kr. kr.___________ ___________

Fondskapital 250.001 250.001___________ ___________

Bunden fondskapital 250.001 250.001___________ ___________

Disponibel fondskapital 31.12.2013, jf. resultatopgørelsen 93.738 131.036___________ ___________

Egenkapital 343.739 381.037___________ ___________

Passiver 343.739 381.037___________ ______________________ ___________
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Noter

2013 2012
kr. kr.___________ ___________

1. Administrationsomkostninger

Revision 10.000

Sponsorgave møntet til revisoromkostninger (10.000) 0 0___________

Bankgebyrer 1.504

Sponsorgave møntet til bankgebyrer (1.504) 0 0___________

Øvrige administrationsomkostninger 10.821

Overført fra 2012 2.267

Sponsorgaver gennem varesalg (7.165)___________

5.923

Tilgodehavende sponsorat administrationsomkostninger (5.923) 0 0___________ ___________ ___________

0 0___________ ___________
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