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Ledelsens erklæring for 2010
Vi kan til årsrapporten for perioden 1/1 2010 – 31/12 2010 for foreningen FAIR,
efter bedste overbevisning erklære:
at FAIR ikke har påtaget sig eventualforpligtelser, herunder pensions, veksel-, kautions-,
garanti- eller hermed beslægtede forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet,
at der ikke er foretaget pantsætninger af løsøre, fast ejendom eller aktiver, der ikke
fremgår af regnskabet,
at der ikke verserer retssager med risiko for økonomiske forpligtelser, eller rejst erstatningskrav eller lignende overfor FAIR,
at der ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære
forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker FAIR´s indtjening eller
økonomiske stilling,
at alle aktiver, der tilhører FAIR, er med i regnskabet og at de i regnskabet anførte
aktiver alle tilhører FAIR,
at aktiverne er forsvarligt værdiansat, som god og forsigtig forretningsskik tilsiger,
at al gæld og alle skyldige omkostninger er optaget i regnskabet,
at regnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift
og den økonomiske stilling,
at revisor har fået adgang til alle dokumenter, og har fået alle oplysninger af betydning
for revisionen.
at Efterstående regnskab for perioden 1/1 2010 – 31/12 2010 med tilhørende noter er
godkendt på generalforsamlingen den
/
2011.

3

Ledelsens underskrifter:
Efterstående regnskab for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 er forelagt og
godkendt af foreningens bestyrelse den
/ 2011
Bestyrelse:
_______________________
Bent Blindbæk

___________________
Benjamin Bach

________________________
Hanne Reck

___________________
Philip Douglas

_______________________
Nis Sørensen
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Revisionspåtegning:
Jeg har revideret årsrapporten for foreningen FAIR for perioden 1/1 2010 – 31/12 2010.
Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min
revision, at udtrykke en konklusion om årsrapporten.
Den udførte revision
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder
Revisionen er endvidere udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
Danske revisionsstandarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig
fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der
understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter
endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de
væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede
præsentation af årsrapporten. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et
tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.
Konklusion
Revisionen har givet anledning til forbehold. Foreningen var ikke momsregistreret, men
har opkrævet moms af indtægter. Foreningen har afklaret sagen med Skat, således at
foreningen registreres med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2010. Regnskabet er
udarbejdet som om foreningen var momsregistreret. Der foreligger ikke noget
registreringsbevis, hvorfor jeg må tage forbehold herfor.
Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2010, samt at resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2010 – 31. december 2010 er i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 31. august 2011

Connie Thybo
Registreret revisor

ct/230/ 7 ekspl.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Regnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven.
Der er i øvrigt anvendt følgende vurderingsprincipper:
Fondsstøtte:
Fondsstøtte til projekter samt omkostningerne hertil indtægtsføres/udgiftsføres i det år
hvor projektet afsluttes.
Øvrige indtægter og omkostninger:
Omkostninger og indtægter er periodiseret og udgifts- og indtægtsført således, at de
dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af modtagne tilskud
samt fradrag for af- og nedskrivninger.
Årets afskrivninger er beregnet for de enkelte aktiver på grundlag af forventede
brugstider:
Driftsmidler afskrives over 4 år.
Småanskaffelser under kr. 12.300 excl. moms afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til dækning af
mulige tab på grundlag af individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Skat af årets resultat
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010
Note:
Indtægter:
Medlemskontingenter ..........................................
Faktureret ............................................................

2.050
128.929

Indtægter i alt ....................................................

130.979

Udgifter:
Husleje .................................................................
Dong ...................................................................
Indretning af kontor ..............................................
Administration ......................................................
Telefon ................................................................
PR-materialer ......................................................
Rejseomkostninger ..............................................
Transport .............................................................
Udgifter til frivillige ...............................................
Gebyrer ................................................................

62.009
24.816
1.101
6.634
2.837
1.779
24.354
8.895
569
2.368

Udgifter i alt .......................................................

135.362

Resultat før renter .............................................

-

4.383

Renter ..................................................................

-

1.042

Årets resultat......................................................

-

5.425
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Note:

Balance pr. 31. december 2010

Aktiver:

2009

Indestående i Nordea...........................................

81.699

12.317

Likvide midler ....................................................

81.699

12.317

Debitorer ..............................................................
Tilgodehavende moms ........................................
Depositum ...........................................................
Forudbetalt husleje...............................................

109.025
13.781
55.312
10.969

0
0
18.750
0

Aktiver i alt .........................................................

270.786

31.067

Forud modtaget tilskud Minipuljen
250.800
Heraf anvendt i 2010 .................
- 84.892
Forudbetalt indtægt ..............................................
Lånt Bent Blindbæk..............................................
Skyldige omkostninger ........................................

165.908
5.367
47.531
26.338

0
0
0
0

Kortfristet gæld i alt ..........................................

245.144

0

Passiver:

Egenkapital:
Saldo primo .........................................................
Periodens resultat ...............................................

31.067
- 5.425

Egenkapital i alt .................................................

25.642

Passiver i alt ......................................................

270.786

