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\-irksomhedsoplr sninger

Virksomhed:

KOMITE:
STØTTE TIL BØRN PÅ FLUGT

Adresse
KÆRHAVN 22

Postnummer og by
2660 BRØNDBY STRAND

Kontakt-info:

Telefbn: 26172295
E-mail: LUKMANMUSTAFAOl ,i G\i:."- - I.l
Aktivitet:

Selskabets formål er at drive 'KOl,' -: S-l-:E TIL BØRN pÅ f tUGt"

Indehaver:

KOMITE BESTÅR AF SOZ SALIH, LL \].1:.), ].1USTAFA ABDULLAH & CHARLOTTE
LYKKE CURDEN

Revisor:

DGREVISION
INDUSTRIHOLMENS O. 1 . TV
2650 Hvidovre

Regnskabsperiode:

MAJ 2O2O TIL MAJ 2O2I



Indehavers påtegning

Hermed aflægges virksomhedsns Internt årsregnskab for 2020 TIL2O2l.

,Emepstaæt €r aflagt i overensst€xrmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte
is for hensigtmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af

virtsomhsdens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ingen af tirlcsmhedeos aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i
foE€S&b€t æfcræ, og dsr pahviler ilfte virksomheden eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser,
m il*e rm&xer eftvervwirksomhede$ aktiviteter.

f-evn"dca &12-ZAl

LUTMAN



Den uafhængige revisors påtegning

Til ejeren af KOIIITE :

STØTTE TIL BØRN PÅ TTUCT

Jeg har ydet assistance med opstillingen af Intemt fosregnskabet for:

KOMITE:
STØTTE TIL BOR\ PÅ FLUGT

For internt regnskabsåret01105-2020 til 10{51-2021 mfruende indehavers påtegning, anvendt
regnskabspraksis, resultatopgønelse, balflce og ffi.

Indehavers ansvar for intemt årsregnrLrbcr

Virksomhedens indehaver har ansvaret for fosr€ebefl
Baseret på min bogføring og oplysninger fta indctewrsr ha jeg, i overensstemmelse med 6ea danske
revisionsstandard om assistance med regndobeqpculting, Stillet intemt årsregnskabet for 2020
bestående af skattemæssige specifikationer fa X)lI). batace pr. 3l-12-2020 og resultatopgørelse for
perioden 0 l/05- 2020til 10/05-2021

Indehaveren har ansvaret for internt åNegnskabet

Konklusion

Jeg har ikke revideret eller udført Review af årsqea og udtrykker derfor ikke nogen grad af
sikkerhed derom.

Hvidovre. den 06. I 2 201 I

DGREVISION Revision

DG REVISION
rdustriholmen,B0,l ' Hvidovre 265

Tlf,23200197

Moil : mooruf-9@hotmoil'com
cvR, 20406399
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Anvendt regnskabspraksis

Arsregnskabet er aflagt efter årsresnskabslovet regnskabsklasse A.

Generelt om indregning og maling

I resultatopgørelsen indresnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer at finansielle aktir er og forpligtelser. I resultatopgørelsen urdregnes lieeledes alle
omkostninger, herunder af\knr nin_ser oe nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen. når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets r ærdi kan må1es pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen. nar det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligrelsens r'ærdi kan måles pålideligt.

Ved første indregnrng n.rå1es aktrver og tbrpligtelser til kostpris. Efter foleende må1es aktiver og
forpligtelser som beskrever lor hi er enleit regnskabspost nedenfor.

Visse finansielie aktirer og torpii_etelser måles til en amortiseret kostpris. hvon'ed der indregnes en
konstant effektiv rente oler lctetrden. -\n.rortiseret kostpns opsores som opnndelig kostpris med
fradrag af evenruelle aldrag sant rillæ-u tiadrag af den akkumulerede amortisering alforskellen mellem
kostpris og nominelt belt b

Ved indregning og måIing ulg€s heo$m til forudsigelige gevinster, tab og risici, dff fremkommer,
inden årsregnskabet aflæggeq og som Be- eller afkræfter forhol4 der eksisterer på balancedagen.

REST]LTATOPGøRf,I§E]Y

Nettoomsæ- ing

Salg afvarer ii i-:r;.
levereI.

Igangrær::::-:::: -:- -t:::':t'.ij.regningindregnesinettoont.e::.-:.--.::..::-.a:::::-.dukttonen
udtbre.
Indrc:r.- il--.-

\ndre .krI.::.. t- ". rii,t-<r'



Andre eksterne omkostninger omfauer omkostninger til disrrlution, salg, reklame, administration,
lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle indtægter og omkoshinger

Finansielle indtzegær og omkostninger indrepes i resultaøpgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renæindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger
ved finansiel leasing, realiserede og urealiseredekursgevinsær- og -{ab vedrørende værdipapir, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, samt amortisering af reallaeditlan

Anvendt regnskibspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materialel anlægsaktiver måIes til koseris m€d fradng af akkumulerede afskrivninger og
eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kosQris med Aadrag af fsnentet rcstværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprise,q smt mkminger dfuekte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive tag€r i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på ea vuøering af aktivernes forventede brugstid og
restværdier.

Aktiver med en kostpris under 12.300 pr. Enhsd h&cgnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhpldelse af materielle rrrf-gqaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af sagsomkostningerog dearqnskabmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes underhe,nholdwis andre &iffsindtægter og andre driftsomkostringer.

Det er fravalgt at vise noter for de materielle mlægsahiver.

Biler, der benyttes til privat kørsel mårles til kosprb Ecd fradxag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt m&rr.trriagcr direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på bggd af følgende vurdering af aktivemes
forventede brugstider:

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kospr§ edrialigrb warer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegaelse dfur*& d-

Periodeafgrænsningsposter



Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af
lånets kursreguleringer på optageisestidspunktet.

Or rt-se *uældsforpligtelser. som omfatter gæld til leverandører. tilknyttede virksomheder samt anden
gæid. ntåles tr1 amortiseret kostpris" hvilket sædvanligvis sr.'arer til nominel r'ærdi.

{.
ra

..ta



{4

-- -vzv

:a. -E3
al. -95

_. aE8
325

763

763

1
2

3

-)'l:.i3- - -j.-"-*l-;:- a ::::.: *:l .

lÆK\:ri:s3_l:_r-l
ADi''tIN_Sl--_ _ lt:

RESULTAT : . :. :lS -=:.

NETTO-RESULTA.



5

2:20

163

763
=::=======

i(._-.-;i-



Z.ZJ

6

2A2A

763

163

:G;\i(APITA-

PASS]VER



1

aa)i

EE 1A?
JJ. L9J

LL I q t
JJ. L9J

)). JJJ

53. s95-

825-

825'

'7 63

'7 63

163

763

INDTÆGTER

STØTTE FRA PRIVAT

VARIABLE OMKOST.

HUMANITÆR BISTA\]

ADMINISTRAT]ON

sMÅ epevRsR

- -KVIDE MIDLER

BANK

EGENKAPITAL

KAPITALKONTO


