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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for perioden 1. juli – 31. december 2021 for Den Danske Afghanistan Komité.
Regnskaber er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og den på side 9 anførte regnskabspraksis.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Hvidovre, den 28. oktober 2022
Bestyrelse:

Elin Petersen
Formand

Toke Seierøe Barfod
Næstformand

Ole Frank Nielsen

Shafiq Farsad

Asma Barlian
Kasserer

3

LEDELSESBERETNING
På årsmødet i 2020 besluttedes det at lukke foreningen stille og roligt ned i løbet af 2021. Og reelt om
ikke formelt neddroslede vi foreningen, men reaktiverede den i september 2021 efter at Taliban overtog magten i Afghanistan den 15. august 2021.
Der kom simpelthen så mange henvendelser fra tidligere medlemmer i Danmark og medarbejdere i
Afghanistan. De bad primært om hjælp til at blive evakueret, og lister blev afleveret til Udenrigsministeriet (UM).
Efter et stykke tid modtog vi henvendelse fra regional Ministry of Public Health (R-MoPH) i Herat. Direktøren bad om hjælp i forhold til en eller flere af disse muligheder:




Hele sundhedsvæsenet i region Herat
De tidligere tre distrikter: Gozara, PZ og Obei
Det regionale store hospital i Herat City

Om vi kunne skaffe midler til at ”holde det kørende” til ny udbudsrunde eller hvad der måtte følge
efter magtovertagelsen? De ansatte havde ikke fået løn i månedsvis, medicinlagre var opbrugte og
utensilier svandt ind.
DANIDA blev kontaktet, vi forelagde efter mange forsøg vores anliggende. De var månedsvis om at svare, da UM var på mission i Pakistan for at hjælpe fra nærområdet. Og svaret blev desværre, at man
kunne:





Ikke støtte os: vi var for lille en organisation
Vi skulle have en LEAD-organisation
Vi kunne søge mindre bevillinger via CISU
Ikke støtte en de facto regerings opgave

Vi skrev og kontaktede mange af de store organisationer for at høre om LEAD-opgaven. Red Barnet,
DACAAR, Dansk Flygtningehjælp mfl.: ingen kunne få penge ud, da bankoverførsler var umulige, og de
havde mere end rigeligt at se til bare for at holde egne projekter i gang. CISU fik en nødhjælpspulje,
som desværre ikke var stor nok og ikke målrettet sundhedsvæsenet.
Og vi havde nået at sende næsten hele vores egenkapital ud af landet i juni 2021. Den blev brugt til
Corona-forebyggelse sammen med vores lokale partner: Rural Rehabilitation Association of Afghanistan
(RRAA) og sikring af arbejdsindkomst for vores sidste medarbejder frem til maj 2022. RRAA har beskrevet indsatsen i forhold til Corona-forebyggelse i en speciel rapport, der kan rekvireres hos DAC.
Og hele efteråret gik med at skaffe en ny bank: ingen ville påtage sig opgaver i Afghanistan eller også
blev vi bedt om ca. 30.000 kr. i gebyr for at oprette en konto. Først i maj 2022 er det lykkedes at få en
konto i Jyske Bank.
Novo Nordisk blev ansøgt om fondsmidler til renovering af kvindekollegiet. Samtidig blev der bragt en
større avisartikel i Politiken af Anders Jerichow. Det var åbenlys eksponering, der gav lidt penge, men
den egentlige ansøgning til Novo Nordisk blev afslået. Kun 9 ud af 30 ansøgere fik penge.
Det videre forsøg er oversendt til DACAAR i en koncept-note, og deres ingeniører bliver atter sendt ud
her i efteråret 2022.
I Danmark fortsatte DAC i 2021-22 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 vi blev igen bestyrelsesmedlem i DACAAR.
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LEDELSESBERETNING
Mange tak til DAC's medlemmer og resten af bestyrelsen for tålmodighed i bureaukratiets tidsforbrug.
Det har været ekstremt langsommeligt og først ved personligt fremmøde i Kabul i efteråret 2022 er vi
atter registreret i de facto regeringens Ministry of Economics (MoE). Uden denne registrering kan vi slet
ikke lave NGO-arbejde i Afghanistan.
Af gode grunde kunne vi ikke foretage besøg i Herat i 2021.
Vi har haft god hjælp lokalt af Lutfudin Osmani, en erfaren, engelsktalende afghansk medarbejder med
et godt netværk fra vores tidligere veluddannede læger og økonomiuddannede.
Der blev valgt 5 medlemmer og 2 suppleanter til at genoprette DAC´s bestyrelse til den nystartede
forening. Desuden har vi tilknyttet tidligere formand gennem mange år Viggo Fischer, som Senior Advisor og en yngre Advisor Donya Barakzai.
Vi håber på stigende aktivitet i 2022-23. Der er behov for DAC, men foreningens fremtid afhænger af,
at flere vil yde en praktisk indsats om opgaveløsninger.
På bestyrelsens vegne
Elin Petersen
Formand for DAC
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER
Til bestyrelsen i Den Danske Afghanistan Komité
Vi har opstillet regnskabet for Den Danske Afghanistan Komité for perioden 1. juli – 31. december 2021
på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.
Regnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.
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 og International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet,
objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Regnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af regnskabet, 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 regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion
om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og anvendt regnskabspraksis.
København, den 28. oktober 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne3106
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI – 31. DECEMBER 2021
Note

1/7-31/12
2021
kr.

1/1-30/6
2021
tkr.

1

42.565

2

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

42.565

2

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

0
0
0

24
206
230

11.662
58
11.720

34
1
35

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

11.720

265

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

30.845

-263

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

30.845

-263

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

30.845

-263

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

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

2

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 30. JUNI
Note

1/7-31/12
2021
kr.

1/1-30/6
2021
tkr.

3

56.788

22

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

56.788

22

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

56.788

22

AKTIVER

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

PASSIVER
EGENKAPITAL ..............................................................

4

45.416

15

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

5

11.372
11.372

7
7

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

11.372

7

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

56.788

22
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NOTER

Modtagne kontingenter, bidrag og tilskud
Medlemskontingenter og bidrag ...................................
Diverse tilskud .......................................................
Andre indtægter .....................................................

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

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

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

Anden gæld
Skyldige omkostninger ..............................................
Skyldig revision ......................................................

1/7-31/12
2021
kr.

1/1-30/6
2021
tkr.

6.400
11.165
25.000

2
0
0

42.565

2

11.662

34

11.662

34

56.788

22

56.788

22

14.571
30.845

278
-263

45.416

15

3.872
7.500

0
7

11.372

7

Note

1

2

3

4

5
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabet er opstillet og udarbejdet efter god regnskabsskik.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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.
Eventuelle renter af forudbetalinger tilfalder donorer. Som følge heraf indregnes disse renter ikke i
resultatopgørelsen, men indgår alene som et mellemværende med donor.
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.
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.

