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Charity For Life 

LEDELSESPÅTEGNING 

Vi har udarbejdet regnskabet for indsamling 21-700-03316 udvisende et indsamlingsresultat p§ 
1.415.348 kr. Indsamlingen og anvendelsen af indsamlingens midler er gennemført i perioden 1. janu-
ar 2021 - 31. december 2021. 

Vi kan hermed erklære, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov. nr. 511 af 26. maj 2014 
om offentlige indsamlinger samt bekendtgørelse nr 160 af 26/02/2020, ligesom vi skal erklære at alle 
indtægter og udgifter er medtaget i regnskabet. 

Undertegnet er ansvarlig for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i 
overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørel-
sen § 8, stk. 1, nr. 3. 

Taastrup, den 14. juni 2022 

Mohammad Samir Idris Haider Havaerah Tasneem 

Anas Muhammad Idris Safwaan Iqbal 
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Charity For Ufe 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til indsamlingsnævnet 
Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for Charity For Life for perioden 1. januar 2021 
- 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Midlerne fra indsamlingen er 
anvendt til fordel for uddannelse, helbred, herunder mad og rent vands projekter, social velfærd. I til-
fælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler
henføres til næste år. I tilfælde af foreningens opløsning, skal de indsamlede midler overføres til an-
dre organisationer I Danmark til fremme samme eller lignende formål., jf. vedtægtens § 10, stk. 2. 
Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede beløb på 1.415.348 kr. og udgifter for 1.106.567 kr., sam-
let et resultat på 308.781 kr. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingen for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 i alle væ-
sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelsen nr. nr 
160 af 26/02/2020. 

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 indsamlingsregnskabet". Vi 
er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øv-
rige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-
sionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelser af forhold i indsamlingsregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt be-
grænsning i distribution o g  anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde 
regnskabsbestemmelserne i BEK nr 160 af 26/02/2020. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet 
være uegnet til andre formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Charity For Life og Indsamlingsnævnet og bør ikke ud-
leveres til eller anvendes af andre parter end Charity For Life og Indsamlingsnævnet. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Ledelsens ansvar  for indsamlingsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med BEK nr 
160 af 26/02/2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-
svigelser eller fejl. 
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Charity For Life 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-
ning 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 fin-
des. Fejlinformation kan opst  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 indsamlingsregnskabet. 

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 profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uan-
set 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 re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner
og begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr 160 af
26/02/2020.
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Charity For Life 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Frederiksberg, den 14. juni 2022 

Revision København 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
(;:VR.: 34619654 

1(' 

Mads Lutz Jørgensen 
Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer 
mne35797 
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Charity For Ufe 

FORENINGSOPLYSNINGER 

Foreningen 

Revisor 

www.charityforlife.dk 

41 66 55 21 

Charity For Life
Frøhaven 7
 2630 Taastrup 

Hjemmeside: 

CVR-nr: 
Stiftet: 10. september 2020
Indsamlingsperiode: 1. januar - 31. december

Revision København 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Nimbusparken 24, 3. 

2000 Frederiksberg 
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Charity For Life 

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2021 - 31. DECEMBER 2021 

1 Samlede indtægter via indsamling i perioden 1/1 2021 - 31/12 2021 

INDSAMLET I ALT 

DET INDSAMLEDE BELØB ER DISPONERET SÅLEDES: 

2 Anvendte/uddelte midler fra indsamling i perioden 1/1 2021 - 31/12 2021 
3 Administrationsomkostninger 
4 Andre finansielle omkostninger 

DISPONERET I ALT 

RESULTAT 
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2021 
kr. 

1.415.348 

1.415.348 

-1.084.060
-20.749
-1. 758

-1.106.567

308.781 



Charity For Life 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021 AKTIVER 

5 Likvide beholdninger 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

AKTIVER 

9 

2021 
kr. 

320.7Bl 

320.781 

320.781 



Charity For Life 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021 PASSIVER 
2021 

kr. 

Overført fra indsamlinger tidligere år 
Overført resultat 308.781 

EGENKAPITAL 308.781 

9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.000 

Kortfristede gældsforpligtelser 12.000 

GÆLDSFORPLIGTELSER 320.781 

PASSIVER 320.781 
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Chartiy For Life 

NOTER 

1 Samlede indtægter via indsamling i perioden 1/1 2021 - 31/12 2021 
Medlemmer 
Indsamlet til Grænseløs hjælp 
Indsamlet til Afghanistan 
Indsamlet til Pakistan 
Indsamlet til Palæstina 
Indsamlet til Syrien 
Indsamlet til Yemen 

2 Anvendte/uddelte midler fra indsamling i perioden 1/1 2021 - 31/12 2021 

Overført til følgende organisationer: 
Rehma Islamic Relief 
Hayrat Insani Yardim Dernegi 

Overført til følgende formal: 
Nødhjælp 
Social velfærd 
Uddannelse 
Vandprojekter 
Træ plantning 
Øvrige 

3 Administrationsomkostninger 
Bank gebyr (oprettelse) 
Indsamlingsnævnet 
Charity For Life 
Porto og gebyrer 
Revisorhonorar 
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2021 
kr. 

18.700 
141.846 
91.491 

931.274 
139.626 
45.875 
46.536 

1.415.348 

853.101 
230.959 

1.084.060 

554.050 
98.305 

152.875 
214.005 

9.616 
55.209 

1.084.060 

3.500 
1.200 
2.000 
2.049 

12.000 

20.749 



Chartiy For Life 

NOTER 

4 Andre finansielle omkostninger 
Renter, pengeinstitutter 

5 Likvide beholdninger 
Jyske Bank 1857019 

6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Revisorhonorar 
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2021 
kr. 

1.758 

1.758 

320. 781 

320.781 

12.000 

12.000 


