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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt det afsluttende regnskab for 1. januar – 30. juni 2021 for Den Danske
Afghanistan Komité.
Det afsluttende regnskab er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og den på side 9 anførte
regnskabspraksis.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det afsluttende regnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Hvidovre, den 9. juli 2021

Elin Petersen
Formand

Claus Christensen
Kasserer

Andrea Rømer Lauritzen

Helga Schwedler

Toke Seierøe Barfod
Næstformand
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Bestyrelse:
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LEDELSESBERETNING
I Danmark fortsatte DAC i 2020 sit oplysningsarbejde gennem foreningens hjemmeside, deltagelse i
forskellige konferencer samt kommentarer på sociale medier som Facebook med det formål at udbrede
kendskabet til Afghanistan og til DAC. Vores medlemmer deltog i flere arrangementer om Afghanistan,
og DAC var også bestyrelsesmedlem i DACAAR. I 2019 overtog undertegnede bestyrelsesposten i DACAARs bestyrelse.
Mange tak til DAC's medlemmer, til bestyrelsen og andre frivillige, til DAC's medarbejdere i Danmark
og Afghanistan samt samarbejdspartnere og alle andre, der i tidens løb på forskellig vis
bidrog til og støttede DAC.

Den helt store udfordring i 2020 blev pandemien af Corona 19. Også for Afghanistan krævede det ofre.
Vi understøttede i det små vores diabetesklinik med handsker, masker og håndsprit.
Endvidere gav vi økonomisk tilskud til den globale march for diabetes sagen i Herat.
Udfordringerne:
Vores daværende formand Ole Frank Nielsen foretog et kort besøg i begyndelsen af 2020 i Herat.
Ole havde et besøg i Kabul i forvejen, og vi valgte at Ole under dette besøg skulle foretage møder i
Herat med det formål at afdække ønsker og behov. Og dem var der mange af!
Komiteen var fortsat repræsenteret lokalt af Lutfudin Osmani, en erfaren, engelsktalende afghansk
medarbejder med et godt netværk fra vores tidligere veluddannede læger og økonomiuddannede.
Komiteen har i Dk i sidste del af 2019 og frem til juni 2020 haft ansat en studentermedarbejder på
halvtid til varetagelse af en række praktiske arbejder, herunder bedre kommunikation til medlemmerne og fondsansøgninger.
Desværre lykkedes det ikke at få bevillinger/projekter igennem.
Det beskedne antal medlemmer har gjort det vanskeligt at øge økonomien den vej.
Pga helbredsmæssige udfordringer valgte vores formand gennem flere år Ole Frank Nielsen, desværre
at udtræde i oktober 2020. Vi skylder Ole en stor tak for den utaknemmelige opgave det blev at forsøge at skaffe midler og medlemmer til foreningens videre drift.
Undertegnede/næstformanden indtrådte i formandens spor herefter.
Faldende medlemstal og nedlægning af DAC:
Den nuværende bestyrelse har ikke mulighed for at føre foreningen videre, da arbejdet med at skrive
ansøgninger og andet praktisk arbejde er for stort. Vi har således ikke haft mulighed for at skaffe midler til foreningens fortsatte drift. Vi foreslog derfor på årsmødet afholdt virtuelt d. 26.11.2020, at vi fik
bemyndigelse til at nedlægge foreningen i starten af 2021. Den proces er afsluttet og er forløbet efter
vedtægternes bestemmelser.
Vores eneste medarbejder i Herat blev opsagt med behørigt varsel med udløb ultimo april 2021.
DACs resterende midler blev besluttet anvendt i henhold til den køreplan, som blev nedfældet september 2016. Vi matchede 5 NGO’er i Herat og én NGO blev udvalgt til at overtage vores resterende midler. Den har nogenlunde samme mål, som DAC, og vi har samarbejdet med dem i flere sammenhænge.
Foreningen, der blev valgt, er RRAA.
På grund af det faldende antal betalende medlemmer var det ikke længere muligt for bestyrelsen at
mønstre 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Derfor blev en vedtægtsændring af §5 besluttet.
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1. I 2020 havde DAC fokus på at afslutte det ene projekt, som blev nævnt udførligt i ledelsesberetningen fra 2018: Diabetes-projektet i Herat. For yderligere information se årsberetning
2019 og ledelsesberetningen i årsregnskab 2019.
2. Vi aflagde også regnskab for det CISU-støttede projekt i samarbejde med den afghanske civilsamfundsorganisation Rural Rehabilitation Afghanistan Association (RRAA), også i Herat.
3. 2021 har været brugt til forhandlinger med RRAA.
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LEDELSESBERETNING
Der blev valgt 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen til den afsluttende fase. Desuden har vi
tilknyttet tidligere formand gennem mange år Viggo Fischer, som Senior Advisor.
Vi er triste over udviklingen, da vi fortsat mener at DAC havde en formålstjenlig mission, og der fortsat
er brug for hjælp, ja måske endnu mere nu end tidligere, hvor den politiske situation og Talibans fremrykning gør det så usikkert for befolkningen, men bestyrelsen kan ikke mønstre en stor nok medlemsskare og ej heller en funktionsduelig bestyrelse.

Efter yderligere et par små regninger resterer der pr. 8.7.21 14.490 kr. Vi har i bestyrelsen besluttet at
de resterende penge bruges til et ”afsluttende årsmøde” i efteråret 21, hvor DAC inviterer tidligere
medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og få andre interessenter til et afsluttende møde med aflæggelse
af det endelige regnskab. For at kunne lukke DACs konti overføres restbeløbet midlertidigt til undertegnede.
Evt. overskydende midler
Skulle der -mod forventning- være overskydende midler derefter overføres disse til Læger Uden Grænser.
Vi regner med at foreningen er nedlagt efterår 2021.
På bestyrelsens vegne
Elin Petersen
Formand i DAC
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DACs overskydende midler
Vores kassebeholdning er nedbragt med overførslen til RRAA pr. 15.5.21, hvor vi overførte 33.500 USD
(206.333kr). Disse penge bruges indenfor 1 år til lokale foranstaltninger for flygtninge i nærområdet.
RRAA har samtidig ansat Lutfudin Osmani 1 år som minimum, og vi får en beretning i 2022 om arbejdet
med disse penge.
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER
Til bestyrelsen i Den Danske Afghanistan Komité
Vi har opstillet det afsluttende regnskab for Den Danske Afghanistan Komité for perioden 1. januar –
30. juni 2021 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.
Det afsluttende regnskab omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.

Det afsluttende regnskab samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af det afsluttende regnskab, er ledelsens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har
givet os til brug for at opstille det afsluttende perioderegnskab. Vi udtrykker derfor ingen revisionseller reviewkonklusion om, hvorvidt det afsluttende regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med
god regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis.
København, den 9. juli 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne3106
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Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere perioderegnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt
relevante bestemmelser i revisorloven, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.
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Note

2021
6 mdr.
kr.

2020
12 mdr.
tkr.

1

1.600

30

INDTÆGTER I ALT .......................................................

1.600

30

Andre projektrelaterede omkostninger, Afghanistan..............
Overført til RRAA – NGO i Afghanistan ...............................
Projektomkostninger i alt .............................................

23.962
206.333
230.295

79
0
79

33.717
819
34.536

72
2
74

OMKOSTNINGER I ALT ..................................................

264.831

153

PERIODENS RESULTAT .................................................

-263.231

-123

Overført til egenkapital.................................................

-263.231

-123

I ALT .......................................................................

-263.231

-123

Modtagne kontingenter, bidrag og tilskud ...........................

Administrationsomkostninger i Danmark ............................
Renteudgifter .............................................................

2

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 30. JUNI
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BALANCE 30. JUNI
Note

2021
kr.

2020
tkr.

3

22.071

293

OMSÆTNINGSAKTIVER ...................................................

22.071

293

AKTIVER .....................................................................

22.071

293

AKTIVER

Likvide beholdninger ......................................................

EGENKAPITAL ..............................................................

4

14.571

278

Anden gæld .................................................................
Kortfristede gældsforpligtelser ........................................

6

7.500
7.500

15
15

GÆLDSFORPLIGTELSER ..................................................

7.500

15

PASSIVER ....................................................................

22.071

293
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PASSIVER
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NOTER

Administrationsomkostninger i Danmark
Administrationsomkostninger afholdt i Danmark ...............

Likvide beholdninger
Sparekassen Sjælland-Fyn, 0828-668230 (forening) ...........

Kasse- og bankbeholdning DAC Herat ............................

Egenkapital
Saldo 1. januar ........................................................
Forslag til periodens resultatdisponering .........................

2020
12 mdr.
tkr.

1.600
0

5
25

1.600

30

33.717

72

33.717

72

21.990

269

21.990

269

81

24

22.071

293

277.802
-263.231

401
-123

14.571

278

Note

1

2

3

4

5

Mellemregning vedrørende støttede projekter
World Diabetes Foundation (WDF)
Saldo 1. januar .......................................................
Modtaget efter projektafslutning .................................
Mellemregning 30. juni ............................................

0
0
0

-52
52
0

The Civil Society Fund (CISU)
Saldo 1. januar .......................................................
Tilbagebetalt .........................................................
Mellemregning 30. juni ............................................

0
0
0

39
-39
0

Mellemregning vedrørende støttede projekter i alt .........

0

0

Anden gæld
Skyldige omkostninger ..............................................

7.500

15

7.500

15
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Modtagne kontingenter, bidrag og tilskud
Medlemskontingenter og bidrag ...................................
Bestyrelseshonorar, DACAAR.......................................

2021
6 mdr.
kr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Det afsluttende regnskab er opstillet og udarbejdet efter god regnskabsskik.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og er i hovedtræk følgende:
Indtægter
Indtægter i form af tilskud fra donorer eller lignende indregnes i resultatopgørelsen svarende til det
forbrug, som er realiseret i det pågældende regnskabsår. Ikke anvendte indtægter til specifikke projekter overføres ved udgangen af regnskabsperioden til balancen som en hensat forpligtelse, således at
tilskuddet indtægtsføres i takt med projekternes gennemførelse. Eventuelt merforbrug overføres ved
udgangen af regnskabsperioden til balancen som et tilgodehavende.

Øvrige indtægter, herunder kontingenter og bidrag, indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.
Projektomkostninger
Omkostninger til projekter udgiftsføres i resultatopgørelsen i forbindelse med projekternes gennemførelse.
Omkostninger afholdt i Afghanistan er udgiftsført i overensstemmelse med bogholderi medtaget fra
Herat.
Administrationsomkostninger
Omkostninger udgiftsføres på afholdelsestidspunktet, og der foretages sædvanlig periodisering, så omkostninger omfatter perioden de vedrører.
Finansielle poster
Finansielle poster indeholder renteindtægter og -omkostninger. Disse indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.
BALANCEN
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger indregnes til værdien på balancedagen. For likvide beholdninger i udenlandsk valuta
omregnes disse til kursværdien på balancedagen. De likvide beholdninger består dels af frie midler og dels
af bundne midler, hvilket er præsenteret i noterne.
Anden gæld
Anden gæld omfatter omkostninger til bl.a. afsat revision. Anden gæld er målt til amortiseret kostpris
svarende til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til gennemsnitlig kurs. Valutakursdifferencer, der opstår som
følge heraf, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. For de valutakursdifferencer, der
vedrører udenlandske projekter, indregnes disse på projekterne enten som indtægt eller som omkostning.
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Eventuelle renter af forudbetalinger tilfalder donorer. Som følge heraf indregnes disse renter ikke i
resultatopgørelsen, men indgår alene som et mellemværende med donor.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Claus Christensen

Toke Seierøe Barfod
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