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Selskabsoplysninger

Selskab

Care4Syria
c/o Jens Hartvig, Charlotte Munchs Vej 24, 4.tv.
2400 København NV
CVR-nr.:
Hjemmeside:

Bestyrelse

35580301
www.care4syria.dk

Jens Hartvig
Formand

Lærke Hartvig
Wisam Farah

Revisor

TimeVision Brøndby
Godkendt Revisionsaktieselskab
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2015 til 31. december 2015 for Care4Syria.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultatet.
Vi skal erklære, at indsamlingen for regnskabsåret 2015 er foregået ved indsamling på Facebook, via
hjemmesiden www.care4syria.dk, indsamlingsbøsser, SMS, MMS og Mobile Pay, og at indsamlingen
er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København NV, den 24. juni 2016
Bestyrelsen:

Jens Hartvig
Formand

Lærke Hartvig

Wisam Farah
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Revisors erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til kapitalejerne i Care4Syria
Vi har revideret årsregnskabet for Care4Syria for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015,
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.
Brøndby, den 24. juni 2016
TimeVision Brøndby
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR. nr.: 19000435

John Hansen

Yvonne Pauly

Registreret revisor

Registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give 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.
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Indregning og måling
Generelle indregningsmetoder
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 i de følgende afsnit nedenfor.
Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.
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
Indsamlinger
Gave- og indsamlings indtægter indtægtsføres ved modtagelsen.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til hjælpematerialer i forbindelse med indsamling mv.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter driftsmiddelomkostninger og administrationsomkostninger.
Anvendelse af indsamlede midler
Omfatter bidrag i form af indsamlede midler til støtte i Syrien og nabolandene, hvor syriske flygtninge
opholder sig, herunder bl.a. til mad, modermælkserstatning, medicin, vand mv. Støtten viderebringes
via den tyrkiske hjælpeorganisation Violet.
Skat
Foreningen er ikke skattepligtig.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender omfatter modtaget tilsagn om bidrag til dækning af administrationsomkostninger.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.
Gældsforpligtelser
Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealisationsværdi.
Omregning af fremmed valuta samt behandling af valutakursfortjenester og –tab
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle
poster.
Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i
fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.
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Resultatopgørelse
2015
DKK

2014
DKK

Indsamlede midler
Omkostninger
Andre eksterne omkostninger

876.669
-3.195
-16.340

1.003.783
-1.085
-18.901

Resultat før ekstraordinære poster

857.134

983.797

-694.517

-839.434

162.617

144.363

Overført resultat

162.617

144.363

Forslag til resultatdisponering i alt

162.617

144.363

Perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015
1
2
3

4

Anvendelse af indsamlede midler
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance
2015
DKK

2014
DKK

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

10.500
10.500

15.000
15.000

Likvide beholdninger

306.980

144.363

Omsætningsaktiver i alt

317.480

159.363

Aktiver i alt

317.480

159.363

Aktiver pr. 31. december 2015
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Balance
2015
DKK

2014
DKK

Overført resultat

306.980

144.363

Egenkapital i alt

306.980

144.363

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

10.500
10.500

15.000
15.000

Gældsforpligtelser i alt

10.500

15.000

317.480

159.363

Passiver pr. 31. december 2015
5

Passiver i alt
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Noter

1

2

3

4

5

2015
DKK

2014
DKK

Sponsor Syrien
Diverse Syrien
Mælk Syrien
Iftar/Enke Syrien
Medicin Syrien
Brød/Vand Syrien
MobilePay Syrien
Indsamling bøtter
Bidrag fra bestyrelsesmedlemmer til dækning af omkostninger
Bidrag fra andre til dækning af administrationsomkostninger
Valutakursregulering, eksport

181.257
191.778
10.918
1.054
950
0
413.682
55.851
5.916
10.500
4.763

500.889
102.883
38.548
252.057
2.855
39.675
16.588
33.144
2.144
15.000
0

Indsamlede midler i alt

876.669

1.003.783

Varekøb, indsamlingsbøsser

3.195

1.085

Omkostninger i alt

3.195

1.085

Telefon
Porto
Revisorhonorar
Andre omkostninger
Administrationsomkostninger

1.106
3.734
10.500
1.000
16.340

703
630
15.000
2.568
18.901

Andre eksterne omkostninger i alt

16.340

18.901

Syrien Sponsor
Syrien Diverse
Syrien Iftar/Enke

0
694.517
0

496.040
90.268
253.126

Anvendelse af indsamlede midler i alt

694.517

839.434

Overført resultat primo
Årets resultat

144.363
162.617

0
144.363

Omkostninger i alt

306.980

144.363

Indsamlede midler

Omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Anvendelse af indsamlede midler

Overført resultat
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