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Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for CHIMALAYA CHARITY.

Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.
Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven for regnskabsklasse A.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter,
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 15. juni 2022

___________________
Pia Torp
Forperson

____________________
Lars Peter Busch
Næstformand / kasserer

___________________
Lone Haahr Mogensen
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Ledelsens erklæring

Den uafhængige revisors erklæring
om udvidet gennemgang

Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt
af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december
2021 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens
erklæringsstandard for små virksomheder og
FSR – danske revisorers standard om udvidet
gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes
efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede
gennemgang af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse

med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA code) og de
yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede bevis 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 nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelse 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.
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Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af
årsregnskabet for Chimalaya Charity for
regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december
2021. Årsregnskabet, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

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.
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Revisors ansvar for den udvidede gennemgang
af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger
og udfører handlinger med henblik på at opnå
begrænset sikkerhed for vores konklusion om
årsregnskabet og derudover udfører specifikt
krævede supplerende handlinger med henblik
på at opnå yderligere sikkerhed for vores
konklusion. En udvidet gennemgang omfatter
handlinger, der primært består af forespørgsler
til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt,
andre i virksomheden, analytiske handlinger og
de specifikt krævede supplerende handlinger
samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget
af handlinger, der udføres ved en udvidet
gennemgang, er mindre end ved en revision og
vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion
om årsregnskabet.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af
årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig
inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved den udvidede gennemgang
eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om
ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 15. juni 2022
Revisionsfirmaet Benny Jensen ApS
CVR-Nr.: 17 93 79 87
Benny Jensen
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Foreningsoplysninger

Foreningen

CHIMALAYA CHARITY
Ravnsnæsvej 105
3460 Birkerød
Danmark
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Postadresse:
Victor Borges Plads 16, st.
2100 København Ø
Danmark

CVR-nr. 3369 7589
Regnskabsår: 1. Januar 2021 – 31. December 2021
Hjemsted: København

Aktiviteter i Nepal

CHIMALAYA CHARITY NEPAL, N.G.O.
Ward. No. 03, Bode
Municipality: Madhyapur, Thimi
Bhaktapur
Nepal
Registration date: 2016/05/29 A.D.
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs
District Administration Office
Kathmandu

Bestyrelse

Pia Torp, Forperson
Lars Peter Busch, Næstformand & kasserer
Lone Haahr Mogensen

Daglige ledelse & administration Pia Torp, Forperson
Lars Peter Busch, Næstformand & kasserer
Bente Drachmann, Sekretær
Merete Teik, Bogholder

Revisor

Statsautoriseret revisor Benny Jensen
Revisionsfirmaet Benny Jensen ApS
CVR-nr. 17 93 79 87
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Ledelsesberetning for
CHIMALAYA CHARITY 2021

Chimalaya Charity er under pandemiens svære
betingelser nået ud til nogle af de mest sårbare
mennesker i Nepal og hjulpet dem til et bedre liv.
Allerede inden pandemien tegnede der sig et
trist billede:
Få lande har en højere spædbørnsdødelighed og flere
fejlernærede børn end Nepal. 1,6 mio. af landets børn
er ifølge UNICEF fejl- og/eller underernærede, og
hvert år dør omkring 57.000 børn under fem år som
følge af fejlernæring – 28.000 af disse dødsfald inden
barnets første måned og 21.000 inden den første uge.
Chimalaya hjælper gravide, mødre og nyfødte
børn, der alle er i højrisikogruppen under pandemien, og da vores arbejde er drevet af 100
procents frivillighed, går samtlige midler til at
forbedre forholdene for de udsatte kvinder,
deres børn og familier i Nepal.
Vores formål er krystalklart:
Vi vil eliminere fejlernæring og sikre en højere
overlevelse blandt spædbørn i Nepal.
Midlet er en tidlig indsats med hjemmebesøg af
veluddannede sundhedsplejersker og afholdelse
af mødre grupper med undervisning – efter
dansk forbillede. En tidlig og hurtig indsats er
afgørende og vores ambition er at modellen vil
blive udbredt i hele Nepals sundhedssystem, da
den er effektiv, billig og udelukkende fungerer
med lokale kræfter.
Vores succeskriterie er at nedbringe antallet af
fejlernærerede børn under fem år i vores

arbejdsområde fra de nuværende 41 procent til
10 procent over de næste fem til otte år. Det går
i tråd med FN’s verdensmål om at eliminere
fejlernæring inden 2030.
Vores Model
Fejlernæring er en stille katastrofe, da
sygdommen ikke altid kan ses, men hæmmer
kroppens vækst og hjernens udvikling.
Chimalaya kan med sin lokalt forankrede model
komme ud til de nyfødte, så vi hurtigt kan sikre,
at amningen fungerer og at moderen har det
godt og kan tage godt vare på sit barn.
Bliver det nyfødte barn ammet inden for den
første time efter fødslen har barnet 70 procent
chance for at overleve.
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Formål og situationen i Nepal under COVID-19
2021 var desværre endnu et år, der stod i corona’ens
tegn og Nepal var voldsomt ramt. Både af nedlukning,
smitte og mangel på hjælpemidler. I april 2021 gik
regeringen ud i verdenssamfundet og bad om støtte.
Nedlukningen var en voldsom oplevelse, især for de
ca. 80 % af befolkningen, der lever af at være små
handlende, der bytter varer på markedet og de
fabriksarbejdere, der ikke kunne komme hjem til
deres oprindelseslandsbyer og ingen indtægter havde.

En donation til CCDK betyder således, at
midlerne går direkte til målgruppen – der er
ingen lønudgifter i Danmark.

Indsatsen er koncentreret i og omkring byen
Bode i Bhaktapur-distriktet med omkring 85.000
mennesker lidt øst for hovedstaden Kathmandu.
I Bode bor der mellem 6.000 og 10.000
mennesker – afhængigt af tilrejsende
sæsonarbejdere. Chimalaya Charity Nepal (CCN)
har officielt mandat (via SWC Social Welfare
Council) til at arbejde i wards (områder) 7-9.
Under pandemien og som følge af lægemanglen
kan vores arbejdsområde udvides med flere
wards, så vi kan tilse flere mødre.

Den model, vi har skabt i Bode-området, kan
knække fejlernæringskurven i hele Nepal.
Modellen kan kopieres og benyttes alle andre
steder i landet. Det kan gøres for få midler med
stor effekt og det er bæredygtigt.
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Modellen er gennemprøvet gennem flere år, og
Chimalayas mål er, at hjemmebesøg tilbydes til
alle nyfødte i Nepal.

Chimalayas indsats drives af lokale, som er højt
kvalificerede og fagligt veluddannede. De
udfører deres arbejde i tæt samarbejde mellem
lokalsamfundet og Chimalayas frivillige i
Danmark.
Alle involverede i Chimalaya Charity Danmark
(CCDK) arbejder udelukkende på frivillig og
ulønnet basis. I Nepal aflønnes læger og
personale på klinikken ud fra en lokal lønskala.
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Det er afgørende for den nyfødtes sundhed og
overlevelse, at amningen bliver etableret
hurtigt, og at mødrene får basal, men vigtig
viden om ernæring og hygiejne.

forebygger fejlernæring og fremmer sundhed,
pasning og pleje af sig selv og barnet, motorisk
træning, efterfødsels-gymnastik og meget mere,
der øger deres almene viden og giver
livskvalitet. Der er desuden fokus på
tilknytningen mellem mor og barn. Deltagerne
får styrket deres sociale samvær og bringer ny
viden ud til andre kvinder. Som noget nyt
etableres grupper for gravide, for også at holde
hånden under moderen i den vigtige tid op til
fødslen.

Hjemmebesøg: Vi er de første i Nepal, der
tilbyder familier at få besøg af en
sundhedsplejerske med udgangspunkt i den
danske hjemmebesøgsmodel. Dette er unikt for
CCN og grundstammen i vores nepalesiske NGO.
Vi tilbyder minimum tre besøg. Første besøg
hurtigst muligt efter fødslen, gerne inden for 1-3
dage. Andet besøg, når barnet er 14 dage
gammelt og tredje besøg efter 30 dage. Der
tilbydes ekstra besøg efter konkret behov, for
eksempel støtte til amning, vægtkontrol og
gulsot. Ved første besøg modtager moderen en
Bag4Life-pusletaske, lokalt produceret og med
udstyr til barnets første tid, blandt andet
hygiejneartikler, skifteunderlag og termometer.
Tasken er samtidig et undervisningsværktøj,
hvor mødrene rådgives om barnepleje og får
anbefalinger om nyfødte og børn. Arbejdet sker
i tæt samarbejde med kommunens sundhedsog socialarbejdere, Female Health Community
Workers (FHCW). Netop dette samarbejde
betyder kompetenceudvikling og på sigt en
bedre uddannet arbejdsstyrke.

Outreach Camps: Reaching the unreachables.
Chimalaya Charity tager ud i felten til de yderst
sårbare, hårdtarbejdende kvinder, der ikke
formår at komme til os. Der er hovedsageligt
tale om interne migrantkvinder på murstens- og
tæppefabrikker i nærområdet. Disse kvinder
lever under de værst tænkelige forhold, og
deres livssituation er ekstremt udsat på grund af
manglende adgang til rindende vand, ingen
sanitære forhold samt ingen sikkerhed eller
beskyttelse. Chimalayas børnelæge og lokale
team har gennem en årrække opbygget et
samarbejde med ejerne af fabrikkerne, hvortil
der normalt ikke er adgang. Det betyder, at vi
kan tilse kvinderne og deres børn med ejernes
tilladelse, samt afholde informerende
undervisning og oplysningsarbejde. Indholdet af
dette oplysningsarbejde spænder fra hvad der
er god hygiejne og rigtig ernæring til, at Doktor
Ram eksemplificerer overfor fædrene, at for
prisen af en pakke cigaretter kan man i stedet
købe bananer og en pose grøntsager til familien
(det gjorde et stort indtryk på fædrene). Vi har
udviklet en særlig Bag4Life til vores outreach
camps, der er målrettet de specifikke behov, der
er på en murstensfabrik (f.eks. tæpper til den
kolde tid). Et andet eksempel er besøg på
skoler, hvor vi underviser i god hygiejne og
tandbørstning. Et tredje eksempel er støtten til
de kasteløse (dalitter) og de handicappede
børn. Her yder Chimalaya støtte i form af
helbredsundersøgelser ift. generel
sundhedstilstand, da de er stærkt marginaliseret
og ingen støtte modtager fra samfundet.

Mødregrupper: Rådgivning og hjælp til
selvhjælp. Omkring to måneder efter fødslen
inviteres mødre (familien) ind til vores klinik i
mødregrupper. Her undervises i, hvordan man

For detaljeret information om Chimalaya
Charitys virke henvises til chimalayacharity.com,
hvor der også er en beskrivelse af
organisationen i Danmark og Nepal.

Nyfødte, der ikke overlever, bukker ofte under
på grund af infektioner, manglende amning og
følger af gammel overtro.
Med løbende støtte og rådgivning fra dansk
ekspertise leverer Chimalaya Charity Nepal
(CCN) tre sundhedsfremmende kerneydelser:
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Chimalaya Charitys kerneydelser
Chimalaya Charitys hold af frivillige danske
sundhedsplejersker og læger har i en årrække
uddannet lokalt nepalesisk sundhedspersonale.
Fokus har været på at gøre det nepalesiske
personale i stand til at udføre hjemmebesøg hos
de nyfødte og deres mødre straks efter fødslen
med udgangspunkt i internationale standarder
(WHOs anbefalinger).

•
•
•

17 ekstra besøg til familier, der havde
akut behov for yderligere hjælp.
Mødregrupper – 46 grupper. Der var i
alt 253 mødre (5-6 mødre og deres børn
per gang).
Outreach Camps – 21 ORC med
deltagelse af i alt 952 mødre og børn,
som blev tilset af sundhedspersonale.

En stor, stor tak til donorer for deres
fleksibilitet i den svære tid.
Det betød, at vi kunne gennemføre:
Hjemmebesøg – 605 besøg.
Hjemmebesøgene var opdelt i:
• 172 1. gangs besøg.
• 167 2. gangs besøg.
• 159 3. gangs besøg.
• 90 besøg 6 måneder efter fødsel
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Mere om 2021 og konkrete resultater
CCDK var, takket være vores faste donorer, i
stand til at udføre nødhjælp, fordi vi kunne
konvertere øremærkede beløb til umiddelbar
hjælp. Vi fik særtilladelse fra regeringen / SWC
til at trodse lockdown og tage ud i befolkningen
i vores arbejdsområde og hjælpe nødstedte
familier med mad og livsfornødenheder. Og så
fik vi tilset mødre og babyer på samme tid. Især
var situationen ekstra voldsom for de
murstensarbejdere, der sad fast i deres
blikskure og dårlige boligforhold, da de ikke
kunne arbejde, ikke tjente penge og ikke kunne
rejse nogen steder.

•

Etableret en tillidsfuld og stabil, jævnlig
kontakt med CCN via online medier.

•

Udarbejdet komplet oversigt over
sundhedsplejens ydelser i Danmark.
Herunder detaljeret beskrivelse i forhold til
børneundersøgelsen og
opmærksomhedspunkter i de enkelte
besøg.

•

Oversigten tilpasset besøgsprofil i CCN.

•

Oplæg til mødregruppetemaer, for
eksempel anbefalinger og information om
søvn, overgangskost og barnets
følelsesmæssige udvikling.

•

Bag4Life revideret og opdateret.

•

Udarbejdet nye temaer og indhold for
henholdsvis mødregrupper for spædbørn
(0-1 år) og toddlers (2-3 år.).

•

Udformet pjece og info til gravide,
herunder anbefalinger om kostindtag og
generelle opmærksomhedspunkter i
forhold til både graviditet og fødsel.

•

Udarbejdet infopjece om anbefalinger og
opmærksomhedstegn i forhold til
forebyggelse og behandling af coronavirus
både hos det nyfødte barn og i familien.

•

Infopjecer til coronabags (special edition).

•

ADBB-træning – screene spæd- og småbørn
for tegn på social tilbagetrækning.

•

Lanceret ADBB som fast del af
hjemmebesøg og mødregrupper, så vi kan
styrke forældrene i at støtte barnets
følelsesmæssige udvikling og tilknytning.

•

Udkast til “Mother and child logbook”, et
dokumentationsredskab, som vi håber på
sigt kan blive digitaliseret i et
journalsystem, som kan lette arbejdet ift.
statistik og registrering.
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Trods de vanskelige arbejdsvilkår har vi opgraderet flere af vores kerneydelser i 2020/2021:
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Hele denne indsamlingsindsats kulminerede i
januar 2020 på Bellevue Teatret med Charity
Galla initieret af Skovshoved Rotary, som har
været en fast støtte til vores organisation
gennem flere år. Her støttede en række af
Danmarks største kunstnere, bl.a. Ghita Nørby
(på sin 80 års fødselsdag), Peter Mygind,
Christine Feldthaus, Tommy Kenter, Per
Pallesen, Jesper Asholt, Niels Ellegaard,
Gentofte Gospel Choir, Chimalaya Charity med
fantastisk optræden. Der blev også afholdt en
auktion, som Alexa Bruun Rasmussen stod for.
Tusind tak til alle, der bidrog. Vi er meget

taknemmelige og det var et brag af en festlig
dag.
Grundet pandemien er byggeriet af den nye
blevet udskudt flere gange. Først nu i februar
2022 er der fremskridt og i marts ´22 fik vi
endelig byggetilladelsen og grundstenen blev
lagt ved en særlig ceremoni, hvor byens
borgmester og vores teamlæge, Lene Hesse
Rasmussen krøb ned i en udgravning på
grunden og stod i mudder til anklerne mens de
sammen udførte en puja for god karma i
klinikken. Det bliver godt.
Historien og tankerne bag
Pia Torp grundlagde i 2010 Chimalaya Charity
efter et besøg i Nepal. I 2013 blev arbejdet
formaliseret af det lokale team, bestående af to
børnelæger, forsker Dr. Ph.d. Ram Krishna
Chandyo, børnelæge Dr. Manjeswori Ulak samt
projektleder Asha Khadka. Et antal dedikerede
sygeplejersker og sundhedshjælpere er blevet
tilknyttet og indtil videre er der siden kun sket
én udskiftning i sundhedspersonalet.
Vi arbejder i dag med de kommunale
sundhedshjælpere, Female Health Community
Workers, FMCW, som yder et stort bidrag til vores
arbejde i området samtidigt med at vi løbende
opdaterer dem med nyeste viden og undervisning.
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Klinikken i Bode
I 2019 iværksatte Skovshoved Rotary Klub
initiativer til indsamling af midler til
sponsorering af en større renovering af
klinikken i Bode. Disse initiativer er blevet
yderligere støttet med bidrag fra Rotary
Danmarks Hjælpefond, Rotary Foundation
Distrikt 1470 samt Rotary International (Global
Grants) med det resultat, at Rotary kan bidrage
med ca. 700.000 kr. til et hjælpeprojekt, der vil
omfatte såvel en væsentlig opgradering af
klinikkens lokaler som anskaffelse af nye
hjælpemidler samt materiel. Hertil kommer et
treårigt bidrag til undervisning af
sundhedspersonale fra andre organisationer i
Nepal. Projektet gennemføres i tæt samarbejde
med den lokale Rotary klub i Bode.

Økonomi
Foreningen har ikke til formål at opnå økonomisk
gevinst eller overskud. Ingen andel af nogen indtægter
eller overskud fra denne forening skal kunne anvendes
til begunstigelse af noget medlem, bestyrelsesmedlem,
enkeltperson eller lignende. Foreningens midler kan
udelukkende anvendes til sociale og almennyttige
formål målrettet foreningens aktiviteter i Nepal.
Indsamlede midler i Chimalaya Charity i 2021
I 2021 har CCDK løbende samlet ind til foreningens
aktiviteter via hjemmesiden, igennem opfordring til
donationer via nyhedsmails, andre mails, Facebook og
Instagram, samt i forbindelse med afholdte foredrag i
foreninger og hos private.
Derudover kom midlerne til CCDK / CCN i 2021 fra følgende kilder:
Indtægtskilder 2021
Bidrag & donationer fonde og virksomhedssponsorater

DKK
402.430

Bag4Life donationer

24.950

Donationer, indsamlinger, events og medlemskontingenter

12.845

Samlede indtægter

440.224

Trods COVID-19-situationen lykkedes det alligevel at indsamle i alt
DKK 440.224 – et resultat, som vi er meget stolte over. Grundet
periodisering relateret til formålsbestemte donationer, er en stor
del af midlerne allokeret til 2021 som forudbetalte bidrag. Derfor er
den regnskabsmæssige indtægt væsentlig lavere end
indsamlingerne angivet i skemaet nedenfor.
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Det har hele tiden været Pia Torps ønske at gøre
en forskel for de sårbare nyfødte og deres
familier, men uden at der er tale om
hjælpearbejde i traditionel forstand. Ønsket om
at gøre en forskel er båret af visionen om at
vende hjælpearbejdet på hovedet og sørge for,
at det er nepaleserne selv, som udfører
arbejdet. Hjælp til selvhjælp.
Erfaringerne og resultaterne gennem årene har
vist, at det kan realiseres endda meget konkret
og succesfuldt – og for yderst rimelige midler.

Både i CNN og i CCDK blev der igen i 2021
udvist en fornem forståelse for at
økonomisere hårdt og strække midlerne, så vi
kunne levere på vores fokusområder.
Der blev overført og anvendt DKK 238.553 til
CNN i 2021.
Årets resultat
Årsregnskabet for CCDK udviser et overskud
på DKK 83.600, og at CCDK har DKK 1.1 million
likvide midler. Heraf er DKK 800.000 hensat til
vores Reaching the Unreachables projekter.
Efterfølgende begivenheder og fremtiden –
2021
Der har ikke været nogen begivenheder siden
balancedagen, der har en effekt på
vurderingen af den økonomiske stilling.
En bæredygtig fremtid for CCN
Det har været foreningen CCDKs mål at skabe
en model for tidlig indsats for nyfødte i Nepal,
som skulle overdrages, når den viste sig

levedygtig, bæredygtig og var fuld ud
implementeret. Landet skal naturligvis selv
tilbyde hjemmebesøg og ammevejledning til
deres mødre og babyer.
Med den nye klinik sikrer CCN, at de kan
tilbyde deres primære aktiviteter i fremtiden
og samarbejdet med den lokale
sundhedsklinik i Thimi, som bogstaveligt talt
ligger dør om dør med CCN klinikken, bliver en
forlænget arm til vores tilbud. Det kan ikke
blive mere oplagt og vi opnår dermed, at
kvinder og børn kan gå direkte fra f.eks. læge
behandling eller vaccination til besøg i CCN for
mødregrupper, ammevejledning mv.
Samtidigt er vores store drøm ved at gå i
opfyldelse. Et konkret samarbejde med
Dhulikhel hospitalet er nu en realitet. Det er
en kæmpestor glæde for os i CCDK, at vi nu
kan se, at vores mangeårige arbejde kan
overdrages til en stor og toneangivende
partner i Nepal. Dhulikhel har vi talt med i
over 5 år og nu vil det med støtte fra CCDKs
health team blive bæredygtigt.
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Omkostninger 2021

Ved samme lejlighed var der endnu et møde
med dr. Biraj Karmacharya og CCNs dr. Ram
Chandyo, der begge gav udtryk for at være
interesseret i samarbejdet. Formålet med
besøget var at undersøge, hvorvidt vi kunne
tage tråden op fra de tidligere møder om et
samarbejde for at udbrede konceptet og gøre
det bæredygtigt.
Der viste sig at være stor interesse – specielt
fordi, der netop var færdiggjort et
forskningsprojekt udgået fra hospitalet, der
omhandlede oprettelse af hjemmebesøg til
voksne / gamle i de forskellige af de områder
deres outreach centre ligger i. Det ville være
meget oplagt, at lave et tilbud til den således
allerede eksisterende hjemmesygepleje – men
med fokus på nyfødte og deres mødre. Dette
har Dr. Biraj ytret ønske om at kunne inkludere i
deres program siden vores første møde i 2017
på Hvidovre hospital.
Dr. Biraj Karmacharya gav udtryk for meget
gerne at ville have en form for støtte i en
opstartsfase i form af undervisning til
fagpersonale. CCDKs Health Team
understregede vigtigheden af, at man
prioriterede sygeplejersker, der allerede havde
børneerfaring og gav dem en slags
videreuddannelse – hvilket han var positiv
overfor. Han foreslog at CCDKs Health Team,
kunne komme ud i 2 x 2-3 uger (1x i nov. 2022
og 1 x i marts 2023) til Dhulikhel med et
undervisningsprogram – og at Dhulikhel

derefter selv kunne overtage modellen.
Samtidigt er det aftalt at CCDK Health Team vil
oprette chat room for fagpersoner, der har brug
for rådgivning i forløbet.
Dette er således begyndelsen til den
bæredygtighed, vi har bygget alle vores
aktiviteter op omkring i Nepal og samtidigt
bliver det et farvel til Chimalaya Charity som
forening i Danmark. Vi udfaser vores aktiviteter i
DK over en periode på 2-3 år. Det er yderst
sjældent, at dette sker og vi er derfor ekstra
stolte over, at vi med alle vores støtters store
tillid og hjælp er lykkedes med denne mission.
Vi går fra næste generalforsamling over til at
gøre foreningen ”passiv” i
indsamlingshenseende og har aftalt en
udfasning af vores støtte henover de næste 2-3
år, således at indestående midler fortsat
overføres til brug for formålet og der laves
fortsat regnskab krone for krone som i dag. I
Nepal vil CCN fortsat være en NGO, der fungerer
ud fra et mandat, givet af Social Welfare Council
ud fra en årlig ansøgning og pledge indenfor
vores arbejdsområde og faglighed. Der vil, på
samme måde som nu, foretages revideret
regnskab i Nepal, som lovgivningen påbyder
NGO’er at foretage.
Klinikken og CCN medarbejderstab vil fortsætte
uændret med formålet og klinikken, der
opføres, vil fungere på samme måde som andre
klinikker, med en lille del egenbetaling af
ydelser efter dharma praksis (som på Dhulikhel
hospitalet), hvor der gives/betale ift. formåen.
Donationer til CCNs arbejde for nyfødte vil
fremover ske direkte til CCNs bank i Nepal, som
arbejder med internationale standarder og ud
fra samme stramme lovgivning som vi kender
herhjemmefra. Al kommunikation, websites,
Instagram og FB vil blive varetaget fra Nepal.
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CCDKs health team blev i marts 2021
introduceret til Dhulikhel hospitalets store
arbejde med 21 outreach centre, der er
bemandet 24/7 af sygeplejersker og
paramedics, og flere gange om måneden bliver
centre besøgt af specialister fra Dhulikhel.
Samlet set dækker Dhulikel og deres centre et
opland på omkring 10 mio. mennesker.

En meget stor tak skal lyde til alle vores
samarbejdspartnere, fonde, virksomheder,
private personer og organisationer, der har
valgt at donere og støtte op om foreningens
livsvigtige arbejde.
Uden den store indsats fra frivillige (grafikere,
IT, lokaler, koloniophold på Ulvshale Møn, mv.)
var mange ting ikke muligt at gennemføre i
foreningen. Udover de indsamlede midler har

foreningen gennem 2021 nydt godt af
hjælpsomme firmaer og frivilliges kostbare tid
og kompetencer som er doneret til Chimalaya
Charitys arbejde. Værdien af dette er svært at
opgøre, men indsatsen overstiger 1.000 timer.
Til alle, der har bidraget i 2021 og været med til
at virkeliggøre drømmen om en bæredygtig
fremtid for CCN, skal fra hjertet lyde en stor TAK.
I har alle en rolle i at gøre det, vi for nogle år
siden troede var umuligt, at udbrede modellen
og sikre, at nyfødte børn i Nepal får tilbud om et
hjemmebesøg af fagligt uddannet pædiatrisk
sundhedspersonale, som sikrer, at barnet får en
god start i livet.
Der er meget at være stolte over. Tak skal også
lyde fra vores nepalesiske team: Dhanyavad!
Bestyrelsen, juni 2022
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Tak
De fantastiske resultater, vi har opnået i 2021,
havde ikke været mulige uden den meget
engagerede frivillige indsats i Danmark, samt et
dedikeret og målrettet sundhedsfagligt team i
CC Nepal. Vi har i fællesskab skabt en
velfungerende organisation, der når sine mål og
som kontinuerligt udvikler nye kompetencer og
færdigheder i et land med mange udfordringer.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Avirksomheder med de tilpasninger foreningens
forhold nødvendiggør.
Resultatopgørelsen opstilles struktureret med
indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter og
de hertil hørende udgifter, samt anvendelsen i
henhold til foreningens formål.
Regnskabsopstillingen er ændret, således at
rejseudgifter vedr. deltagelse i projekter i Nepal
(herunder vedrørende uddannelse af nepalesisk
personale), indgår under “Anvendt til
foreningens formål”. Regnskabsposten
“Egenkapital” er ændret til Henlæggelser, idet
beløbet er disponeret til finansiering af
fremtidige projektomkostninger.
Balancen opstilles efter kontoform.
Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes.
Omkostninger vedrørende regnskabsåret
udgiftsføres. I balancen indregnes aktiver, når
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi
kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i
balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ikke
anvendte bidrag til bestemte formål optages
som gældsforpligtelser.
Ved første indregning måles aktiver og passiver
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet nedenfor under
hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til
forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller
afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden
indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Balance
Tilgodehavender og likvide beholdninger
(indestående i danske pengeinstitutter) måles til
amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Gældsforpligtelser måles til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi. I det omfang modtagne bidrag mv. endnu
ikke er anvendt efter de klausulerede
betingelser afsættes det uforbrugte beløb som
gæld.
Henlæggelser vedrørende disponering til
finansiering af fremtidige projektomkostninger i
Nepal. Der henvises herom til
ledelsesberetningen.

18

Penneo dokumentnøgle: LZ4WE-LTNU6-IL2H2-LCCH4-HWNPQ-5NJUT

Resultatopgørelse
Indtægter
Medlemskontingenter, bidrag og
sponsorindtægter indregnes i
resultatopgørelsen i det år, hvori beløbet indgår
til foreningen, hvilket overvejende svarer til
tidspunktet, hvor foreningen erhverver ret til de
pågældende indtægter. Indgåede ubenyttede
bidrag og sponsorindtægter, som er klausuleret
til bestemte formål periodiseres og indgår i
årets ændring af forudbetalte bidrag under
gældsforpligtelser. Når indtægterne anvendes
efter deres formål indgår de i årets
periodisering og ændring af forudbetalte bidrag.
Resultatet af indsamlinger indregnes i
resultatopgørelsen, når indsamlingens resultat
foreligger opgjort og afsluttet.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note

2021

2020

Indbetalt vedrørende indtægtsskabende aktiviteter

1

440.224

623.158

Periodisering af forudbetalte bidrag

4

-42.692

-131.342

397.532

491.816

-5.104

-10.403

392.427

481.413

-33.130

-52.716

0

0

Finansielle udgifter

-11.859

-7.483

Resultat til anvendelse til foreningens formål

347.439

421.214

186.953

273.243

25.280

10.489

51.600

43.800

0

0

263.833

327.532

83.606

93.682

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter
Administrationsudgifter

2

Finansielle indtægter

Anvendt til foreningens formål
Projekter i Nepal, overført til Nepal
Rejseudgifter
Bag4Life – Projekt

Øvrige projekter (undervisningsvideoer)
Anvendelse i alt

Årets resultat (- = underskud)

3
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(DKK)

Balance pr. 31. december

(DKK)
Note

2021

2020

Forudbetalte omkostninger

0

0

Tilgodehavender

0

0

Likvide beholdninger

1.146.343

1.020.045

Omsætningsaktiver

1.146.343

1.020.045

Aktiver i alt

1.146.343

1.020.045

263.137

169.455

83.606

93.682

346.744

263.137

0

0

799.599

756.906

Kortfristet gæld

799.599

756.906

Gæld i alt

799.599

756.906

1.146.343

1.020.045

Aktiver

Passiver
Henlæggelser / egenkapital
Overført, primo
Overført fra årets resultat
Henlæggelser / egenkapital

5

Gældsforpligtelser

Skyldige omkostninger
Forudbetalte bidrag

Passiver i alt

4
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Omsætningsaktiver

Noter

(DKK)

2021

2020

378.250

387.822

48.030

169.343

Bidrag til Bag4Life projekt

6.300

30.519

Indsamlinger, events, merchandise m.v.

7.645

15.505

0

19.968

440.224

623.157

0

0

12.967

32.327

0

0

IT-udgifter inkl. nyt medlemssystem

4.615

5.349

Kontorhold, telefon og småanskaffelser

1.948

1.250

12.500

12.500

1.100

1.290

33.130

52.716

25.280

7.725

0

2.764

25.280

10.489

Bidrag og donationer, formålsbestemte
Bidrag, sponsorater og donationer, øvrige

Medlemskontingenter

Note 2 Administrationsudgifter
Lønninger
Mødeudgifter inkl. lokaleleje
Kontingenter

Revisor

Øvrige administrationsomkostninger

Note 3 Rejseudgifter og opholdsudgifter
Rejseudgifter
Opholdsudgifter
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Note 1 Indbetalt vedrørende indtægtsskabende virksomhed

Note 4 Forudbetalte bidrag
Endnu ej anvendte formålsbestemte bidrag mv. til senere
anvendelse til foreningens formål.

Forudbetalte bidrag primo året

756.906

Regulering af hensættelser

292.693

Hensat bidrag 2021
Forudbetalte bidrag ultimo året

-250.000
799.599
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Note 5 Henlæggelser / egenkaital

Henlagt af årets resultat til finansiering af fremtidige
projekter. Der henvises til “Anvendt regnskabspraksis” og
“Ledelsesberetningen”.
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