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Ledelsespåtegning

Virksomhedsoplysninger
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 for FAIR
Danmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. maj 2016

Bestyrelse:

______________________
Bent Blindbæk
Formand

___________________
Benjamin Bach

___________________
Marthe Friedrich

___________________
Pieter Vancraeyveld

_____________________
Philip Douglass
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Den uafhængige revisors erklæringer
Virksomhedsoplysninger
Til medlemmerne i FAIR Danmark

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for FAIR Danmark for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 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 årsregnskabet 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
foreningens 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 foreningens 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 foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven 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
årsregnskabet.
København, den 27. maj 2016
THORVALD REIN A/S
CVR-nr. 79 35 53 13

Jan Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger
Virksomhedsoplysninger
Foreningen:

FAIR Danmark
Birkedommervej 31
2400 København NV

Bestyrelse:

CVR-nr.

31 82 34 39

Stiftet:

1. september 2008

Hjemsted:

København

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Bent Blindbæk

Formand

Benjamin Bach
Philip Douglass
Marthe Friedrich
Pieter Vancraeyveld

Revisor:

Thorvald Rein A/S
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. Sal
2100 København Ø
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
FAIR Danmark er en frivillig, humanitær medlemsforening, der er partipolitisk og religiøs neutral og
som arbejder for at forbedre kompetenceniveauet og konkurrenceevnen hos enkeltpersoner og
virksomheder i ulande (LDC) gennem:
A

Bidrage med informationsteknologi, kompetence- og informationstjenester.

B

Deltage i national og internationalt arbejde for målgrupperne, der har brug for hjælp, herunder deltage
i eller samarbejde med andre organisationer og foreninger med samme (del-) formål.

C

Arbejde for en bedre forståelse med stater, pensioner og grupper.

C

Søge efter at være opinionsdannede på nationale og internationale problemområder, der har
tilknytning til organisationens formål.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige
regnskabsposter.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens aktivitet er uændret i forhold til sidste regnskabsår.
Foreningens resultatopgørelse for 2015 udviser et resultat på kr. -52.020, og selskabets balance
2015 udviser en egenkapital på kr. 60.506.
Årets resultat har ikke levet op til bestyrelsens forventninger.
Forventninger til 2016
Foreningens bestyrelse forventer for 2016 et mindre overskud.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FAIR Danmark for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A - virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er valgt under
hensyntagen til foreningens art og omfang.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, 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.
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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.
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.

Resultatopgørelsen
Kontingenter og indmeldelsesgebyrer
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.
Fondsstøtte
Fondsstøtte til projekter samt omkostninger hertil indtægtsføres/udgiftsføres
overensstemmelse med færdiggørelsesgraden af projektet.

løbende

i

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, lokaler
mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 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.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for
Resultatopgørelse for 2015
2014
i 1.000 kr.

Note
INDTÆGTER
Fondsbidrag

0

25

Medlemskontingenter

1.524

1

Donationer

8.354

10

Partnerskab

56.110

79

Projektbevilling fra Genbrug til syd

28.350

53

Faktureret

64.116

15

158.454

183

110.256

119

5.073

0

Mindre anskaffelser

11.189

0

Telefon og internet

3.753

0

Gaver og blomster

759

0

2.093

3

Transport

529

0

Gebyrer

230

0

Kontingenter/medlemskaber

1.200

1

Revisor

5.000

5

Donationer

3.210

0

67.182

0

0

33

Omkostninger i alt

210.474

161

ÅRETS RESULTAT

-52.020

22

Indtægter i alt
OMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger:
Husleje
Renovation, affald

Rejseomkostninger

1

Projekter:
Malawiprojekt direkte omkostninger
Mzuzu

Årets resultat overføres til næste år.
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Balance pr. 31. december 2015
AKTIVER
2014
i 1.000 kr.

Note
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender:
Tilgodehavender

0

12

8.181

11

36.562

37

5.299

0

50.042

60

68.773

94

Omsætningsaktiver i alt

118.815

154

AKTIVER I ALT

118.815

154

Tilgodehavende moms
Depositum
Forudbetalt husleje

2

Likvide beholdninger:
Likvide midler
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Balance pr. 31. december 2015
PASSIVER
2014
i 1.000 kr.

Note
3

EGENKAPITAL
Egenkapital

60.506

113

Egenkapital i alt

60.506

113

Forudbetalte indtægter

16.747

0

Lånt InterKulturelt Center

36.562

36

5.000

5

58.309

41

118.815

154

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT
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Noter

2014
i 1.000 kr.

1

2

PROJEKTER
Rejseomkostninger

14.829

0

Hardiske og docks

10.751

0

Projektor

27.375

0

Toner

14.227

0

67.182

33

64

0

Nordea, kontonr. 8971-909944

63.038

46

Nordea, kontonr. 0716-189651

0

45

Nordea, kontonr. 4383-350609

4.671

3

Nordea, kontonr. 8975-926339

1.000

0

68.773

94

Saldo pr. 1. januar 2015

112.526

91

Årets resultat

-52.020

22

60.506

113

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kasse

3

EGENKAPITAL

Saldo pr. 31. december 2015

