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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Den Danske Afghanistan Komité. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og den på side 11 anførte regnskabs-
praksis.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 
Årsregnskabet indstilles til årsmødets godkendelse. 
 
 
København, den xx. september 2020 
 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
Ole Frank Nielsen 
Formand 

 Elin Petersen 
Næstformand 

 Claus Christensen 
Kasserer 

 
 
 
Lene Ingvartsen   Helga Schwedler  Toke Seierøe Barfod 
 
 
 
Mariam Onib      
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Til bestyrelsen i Den Danske Afghanistan Komité  
 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Afghanistan Komité for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter god regnskabsskik og den på side 10-11 beskrevne anvendte regnskabspraksis.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den på side 10-11 anvendte 
regnskabspraksis.  
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af for-
eningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med god regnskabsskik og den på side 10-11 anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå 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 regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
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 professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvær-
gelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 

 
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin-
gens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådan-
ne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores an-
svar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god 
regnskabsskik. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 

 København, den xx. september 2020 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 
 
Henrik Brünings 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne3106 
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LEDELSESBERETNING 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 
 
 
 Note 2019 2018 
  kr. tkr. 
    
Modtagne kontingenter, bidrag og tilskud ...........................  1 787.305 536 
    
INDTÆGTER I ALT .......................................................   787.305 536 
    
CISU, Empowering Injil community to claim their Health 
Rigths and improve their access to healthcare services, Af-
ghanistan ..................................................................  

  
 

361.307 

 
 

0 
World Diabetes Foundation, Strengthening Diabetes Efforts in 
Herat, Afghanistan .......................................................  

  
373.151 

 
479 

Andre projektrelaterede omkostninger, Afghanistan ..............   39.006 69 
Projektomkostninger i alt .............................................   773.464 548 
    
Projektomkostninger dækket af donationer og egne midler .....  2 0 21 
Administrationsomkostninger i Danmark ............................  3 58.657 77 
Renteudgifter .............................................................   225 1 
  58.882 99 
    
OMKOSTNINGER I ALT ..................................................   832.346 647 
    
ÅRETS RESULTAT ........................................................   -45.041 -111 
    
    
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING    
    
Overført til egenkapital .................................................   -45.041 -111 
    
I ALT .......................................................................   -45.041 -111 
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BALANCE 31. DECEMBER 
 
 
AKTIVER Note 2019 2018 
  kr. tkr. 
    
    
Likvide beholdninger ...................................................... 4 542.813 823 
Mellemregning vedrørende støttede projekter ....................... 6 12.781 0 
    
OMSÆTNINGSAKTIVER ...................................................  555.594 823 
    
AKTIVER .....................................................................  555.594 823 
    
 
 

   

PASSIVER    
 
 

   

EGENKAPITAL .............................................................. 5 400.987 446 
    
Mellemregning vedrørende støttede projekter ....................... 6 0 216 
Anden gæld ................................................................. 7 154.607 161 
Kortfristede gældsforpligtelser ........................................  154.607 377 
    
GÆLDSFORPLIGTELSER ..................................................  154.607 377 
    
PASSIVER ....................................................................  555.594 823 
    
 
 
Sikkerhedsstillelser    8
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NOTER 
 
 
 2019 2018 Note 
 kr. tkr.  
    
Modtagne kontingenter, bidrag og tilskud   1 
CISU ....................................................................  361.307 0  
World Diabetes Foundation ........................................  373.151 479  
Regulering tidligere år, World Diabetes Foundation ...........  -19.610 0  
Medlemskontingenter og bidrag ...................................  14.174 25  
Lejeindtægt vedr. køretøjer .......................................  33.283 7  
Bestyrelseshonorar, DACAAR .......................................  25.000 25  
    
 787.305 536  
 
 
Projektomkostninger dækket af donationer og egne mid-
ler 

 
 

 2 

Egne sociale projekter ..............................................  0 21  
    
  21  
 
 
Administrationsomkostninger i Danmark   3 
Administrationsomkostninger afholdt i Danmark ...............  142.890 105  
Administrationsomkostninger, der dækkes af:    
CISU ....................................................................  -23.635 0  
World Diabetes Foundation (WDF) ................................  -60.598 -28  
    
 58.657 77  
 
 
Likvide beholdninger   4 
Sparekassen Sjælland-Fyn, 0828-668230 (forening)  ...........   423.705 470  
Sparekassen Sjælland-Fyn, 0828-668249 (WDF)  ...............  20.656 72  
Sparekassen Sjælland-Fyn, 0828-668338 (CISU)  ...............  82.474 38  
    
 526.835 580  
    
Kasse- og bankbeholdning DAC Herat ............................  15.978 237  
Kassebeholdning DAC København .................................  0 6  
    
 542.813 823  
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NOTER 
 
 
 2019 2018 Note 
 kr. tkr.  
    
Egenkapital   5 
Saldo 1. januar ........................................................ 446.028 557  
Forslag til årets resultatdisponering ............................... -45.041 -111  
    
 400.987 446  
 
 
Mellemregning vedrørende støttede projekter   7 
    
World Diabetes Foundation (WDF)    
Saldo 1. januar .......................................................  16.277 120  
Regulering primo ....................................................  19.610 0  
Modtaget tilskud 7. februar 2018 .................................  0 180  
Modtaget tilskud 11. oktober 2018 ...............................  0 195  
Modtaget tilskud 18. marts 2019 ..................................  197.748 0  
Modtaget tilskud 28. november 2019 .............................  88.062 0  
Forbrug af midler ....................................................  -373.151 -479  
Mellemregning 31. december ....................................  -51.454 16  
    
The Civil Society Fund (CISU)    
Saldo 1. januar .......................................................  200.000 1  
Modtaget tilskud 21. december 2018 (1. rate) .................  0 200  
Modtaget tilskud 5. august 2019 ..................................  199.980 0  
Forbrug af midler ....................................................  -361.307 0  
Tilbagebetalt .........................................................  0 -1  
Mellemregning 31. december ....................................  38.673 200  
    
Mellemregning vedrørende støttede projekter i alt .........  12.781 216  
 
 
Anden gæld   8 
Skyldige omkostninger ..............................................  145.188 158  
Kontraktlige forpligtelser (gratiale), Afghanistan ..............  2.592 3  
Skyldig løn, A-skat mv. .............................................  5.633 0  
Skyldige feriepenge .................................................  1.194 0  
    
 154.607 161  
 
 
Sikkerhedsstillelser   9 
En del af indestående på konti i pengeinstitutter er indsat på konti, der alene kan anvendes til  
dækning af omkostninger i forbindelse med foreningens projekter i Afghanistan. Pr. 31. decem- 
ber 2019 indestår i alt 111 tkr. på sådanne konti. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Årsregnskabet 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 pro-
jekter overføres ved udgangen af regnskabsåret til balancen som en hensat forpligtelse, således at 
tilskuddet indtægtsføres i takt med projekternes gennemførelse. Eventuelt merforbrug overføres ved 
udgangen af regnskabsåret til balancen som et tilgodehavende.  
 
Eventuelle renter af forudbetalinger tilfalder donorer. Som følge heraf indregnes disse renter ikke i 
resultatopgørelsen, men indgår alene som et mellemværende med donor. 
 
Lejeindtægter vedrørende køretøjer indregnes i resultatopgørelsen, når levering har fundet sted. 
 
Øvrige indtægter, herunder kontingenter og bidrag, indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestids-
punktet. 
  
Projektomkostninger 
Omkostninger til projekter udgiftsføres i resultatopgørelsen i forbindelse med projekternes gennemfø-
relse. 
 
Omkostninger afholdt i Afghanistan er udgiftsført i overensstemmelse med bogholderi medtaget fra 
Herat. 
 
Administrationsomkostninger 
Omkostninger udgiftsføres på afholdelsestidspunktet, og der foretages sædvanlig periodisering, så om-
kostninger omfatter det regnskabsår de vedrører. 
 
Administrationsomkostninger fra projekter: 
Støttemidler, der er øremærket til specifikke projekter, kan efter nærmere bestemmelser i de enkelte 
aftaler delvist anvendes til at dække DAC’s generelle administrationsomkostninger. Andelen af støtte-
midlerne betegnes som administrationsbidrag, der indregnes som en udgift i det enkelte projektregn-
skab, jfr. årsrapportens noter med specifikation af projektomkostninger, og indregnes samtidig som en 
indtægt, der modregnes de generelle administrationsomkostninger, jævnfør årsrapportens note herom. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster indeholder renteindtægter og -omkostninger. Disse indregnes i resultatopgørelsen 
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
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. 
 
Støttede projekter 
Støttede projekter er indarbejdet i årsrapporten i overensstemmelse med de af donor udstedte ret-
ningslinjer herom. 
 
Som beskrevet ovenfor indtægtsføres modtagne beløb fra bevillingen i takt med afholdelse af projekt-
omkostningerne. Forskelsbeløbet mellem de aconto udbetalte beløb fra bevillingen og de afholdte om-
kostninger indregnes som forudbetalinger vedrørende projekter under passiverne eller som tilgodeha-
vende vedrørende projekter under aktiver. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
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 omkost-
ning. 
 


