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Ledelsespåtegning

Virksomhedsoplysninger
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2019 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15. marts 2020

Bestyrelse:

______________________
Benjamin Balder Bach

___________________
Pieter Vancraeyveld

___________________
Marthe Friedrich

___________________
Nina Ottosen

_____________________
Philip Douglass
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Anvendt regnskabspraksis
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i FAIR Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FAIR Danmark for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. 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 foreningens 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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Anvendt regnskabspraksis
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)
•

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.
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Anvendt regnskabspraksis
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 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. marts 2020
THORVALD REIN
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 79 35 53 13

Jan Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 9567
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Foreningsoplysninger
Virksomhedsoplysninger
Foreningen:

FAIR Danmark
Birkedommervej 31, 3.
2400 København NV

Bestyrelse:

CVR-nr.

31 82 34 39

Stiftet:

1. september 2008

Hjemsted:

København

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Benjamin Balder Bach
Pieter Vancraeyveld
Philip Douglass
Marthe Friedrich
Nina Ottosen

Revision:

THORVALD REIN
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 vidensoverførsel, informationsteknologi og digitale videnressourcer, så vidt
muligt med åbne, frie licenser (“open source”).

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.

D

Søge efter at være opinionsdannende 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 2019 udviser et resultat på kr. 15.722, og foreningens balance
2019 udviser en egenkapital på kr. 90.526.
Årets resultat har levet op til bestyrelsens forventninger.
Forventninger til 2020
Foreningens bestyrelse forventer for 2020 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 2019 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.

Tilgodehavender
Likvider omfatter likvide beholdninger hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse for 2019
2018
i 1.000 kr.

Note
INDTÆGTER
Medlemskontingenter

15.489

13

Donationer

112.585

35

Partnerskab

13.378

19

Engangsaftaler

90.597

57

Andre indtægter

1.272

5

233.321

129

124.494

121

1.355

0

264

1

47.961

1

80

0

0

10

33.084

50

1.400

1

600

1

0

23

Revisor

6.000

5

Donationer

2.361

0

Omkostninger i alt

217.599

213

ÅRETS RESULTAT

15.722

-85

Indtægter i alt

OMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger:
Husleje
Vagtovervågning
Kontorartikler
Mindre anskaffelser
Telefon og internet
Porto og fragt
Rejseomkostninger og transport
Gebyrer m.v.
Kontingenter/medlemskaber
Annoncer og reklame

Årets resultat overføres til næste år.
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Anvendt regnskabspraksis
Balance pr. 31. december 2019
AKTIVER
2018

Note

i 1.000 kr.

ANLÆGSAKTIVER
Finansielle anlægsaktiver:
Depositum

Anlægsaktiver i alt

40.080

39

40.080

39

40.080

39

11.125

12

2.719

11

13.844

23

74.616

27

88.460

50

128.540

89

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender:
Tilgodehavender
Tilgodehavende moms

1

Likvide beholdninger:
Likvide midler

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT
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Anvendt regnskabspraksis
Balance pr. 31. december 2019
PASSIVER
2018

Note
2

i 1.000 kr.

EGENKAPITAL
Egenkapital

90.526

75

Egenkapital i alt

90.526

75

26.841

0

Forudbetalinger

6.173

10

Anden gæld

5.000

5

38.014

15

128.540

89

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT
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Anvendt regnskabspraksis
Noter

2018
i 1.000 kr.

1

2

LIKVIDE BEHOLDNINGER
Nordea, kontonr. 8971-909944

61.707

23

Nordea, kontonr. 8975-926339

6.700

0

Nordea, kontonr. 4383-350609

6.209

4

74.616

27

Saldo pr. 1. januar 2019

74.804

160

Årets resultat

15.722

-85

Saldo pr. 31. december 2019

90.526

75

EGENKAPITAL

