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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2014/2015 for CareForOthers
Den samlede bestyrelse erklærer:
at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultat.
at ingen aktiver er pantsatte ud over det i regnksabet anførte,
at der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelse,
der ikke fremgår af regnskabet,
at der ikke verserer retssager eller lignende, hvoraf erstatningskrav kan forventes
at opstå.
at der ikke efter den 31. December 2014 er indtruffet begivenheder, som i
væsentlig omfang påvirker fondens økonomiske stilling.
at vi ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning, som ikke allerede er
udtrykt i dette.
København d. 29. juli 2015
Bestyrelsen:

Naseem Riaz Rana, næstformand

Talha Amjad Ali

Formand:

Magdi Nassereddin
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Den uafhængige revisors påtegning
Til foreningens bestyrelse
Vi har revideret årsrapporten for CareForOthers for regnskabsåret
22. februar 2014 – 31. december 2014, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige
efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision.
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten,
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af en
årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 22. februar 2014 – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København d. 29. juli 2015
Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, statsaut. Revisorer ApS
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Foreningsoplysninger
Fonden:

CareForOthers
Nordre Fasanvej 216, 2200 København N

Mail:

careforothers@hotmail.dk

Telefon:

40829322

Cvr nr.:

34 79 56 57

Stiftet:

12.04.2013

Regnskabsår

22. februar 2014 - 31. december 2014

Bestyrelse:

Naseem Riaz Rana, næstformand
Talha Amjad Ali

Formand:

Magdi Nassereddin

Revisor

Revisionfirmaet Niels Ole Ellegaard
Statsautoriserede Revisorer ApS
Vester Farimagsgade
6,, 5.
gg
1606 København V
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt efter regnskabslovens regnskabsklasse A.
Værdien af aktiver og passiver er opgjort til anskaffelsessummen og er derfor ikke
målt til amortiseret kostpris. Opgørelse til dagsværdi er anvendt hvor det er muligt.
Resultatopgørelse
1 Modtagne Bidrag
Indtægter består af modtagne bidrag, samt modtaget
støtte fra andre almengørende fonde.
2 Driftsomkostninger
Omkostninger vedrørende rejseaktiviteter, udbetalt støtte o.lign.
3 Administrationsomkostninger
Omkostninger vedrørende administration af foreningen. F.eks. Kontorartikler,
telefon og internet, Revision m.m.
4 Finansielle poster
Finansielle poster består af renteindtægter fra banker.
Balancen
5 Likvide beholdninger
Likvide beholdninger optages til nominelle værdier.
6 Tilgodehavender
Tilgodehavender består af tilgodehavende beløb fra afsluttet projekt.
7 Kortfristet gæld
Kortfristet gæld optages til nominelle værdier.
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Resultatopgørelse 22.02.2014-31.12.2014
Note

2013
T.-Kr

1 Bidrag
2 Driftsomkostninger

149.878

103

(166.788)

(103)

Resultat før afskrivninger

(16.910)

-

Resultat før renter

(16.910)

-

Rente indtægter

-

Rente udgifter

-

Årets Resultat

(16.910)

0
(0)
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Balance pr. 31.12.2014
AKTIVER
Note

T. Kr. i 2013

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
Debitorer

4.075
-

63
-

Omsætningsaktiver i alt

4.075

63

Aktiver i alt

4.075

63

2.261

7

PASSIVER
Gæld
Skl .Kreditorer
3 Anden kortfristetgæld
Privat lån

Gæld i alt
Grundkapital
Primo
Reserve fra tidligere perioder
Resultat
Egenkapital ultimo
Passiver i alt

2.261

18.724
(16.910)

-

7

56
(0)

1.814

56

4.075

63
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Noter til årsregnskabet for 2014
Note
1 Bidrag:
Bidrag
Leje indtægter

149.878
0

149.878

2 Driftsomkostninger :
Projekt huse
Porto & Gebyrer
Madkurv (Ramadan)
Husleje
El, vand, gas og varme
Diverse
Vedl. Lokaler
Telefon
Point
Gebyr
Diverse
Bogholderi
Afsat revisor
Driftsomkostninger

39.020
119
121.463
2.186
4.000
166.788

3 Anden kortfristetgæld
g
Revisor
Anden kortfristetgæld i alt

-
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