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Danish  Muglim  Aid

Bestyrelsens  påtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årstapporten  tor  regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  for  Danish  Mushrn
Ald.

Årsrapporten aflaegges  ø overensstemrnelse  med  lov  om  fonde  og  foreninger  med  tilvalg  af
årsregnskabsloven.

Det  er vores  op €attelse,  at  årsregnskabet  giver  et zetvisende  billede  af foteningens  aktivey.
passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.18  og resultatet  af fozeningens  aktiviteter  for tegn-
skabsåret  OL01.18  - 31.12.18.

Ledelsesberetningen  xndeholdez  efter  vores  opfattelse  en retvysende  redegøreise  for de
forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indsti]les  til  generalforsamlingens  godkendelse.

København  N, den  30. marts  2019

Bestyrelsen

Nadeem  Niwaz

Arn  r Murnr
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Babar  Baig Okan  Olgun

Kenneth  Virkelyst  Nielsen Mohamrned  Peter  Helnaes

Esra  Arici
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Danigh  Muglim  Atd

Den  uafhængige  revisors  rev4"i<»nrp4tngning

Til  medlemmet  i Danish  Muslim  Aid

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Danish  Muslim  Aid  for  regnskabsårei  01.01.18  - 31.12.18,
der  omfatter  resultatopgørelse.  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  jffis-
regnskabet  udarbejdes  efter  lov  om  fonde  og  foreninger  rned  ti}valg  af  årsregnskabsloven.

Det er vores ol:ifattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  bil(ede af foreningens  aktivex,
passiver  og finansielle  st'ilhng  pr. 31.12.18  samC af resultatet  af foreningens  aktwiter.er  foz
regnskabsåret  01.0'1.18  - 31.12.18  ø overensstemmelse  med  lov  om  fonde  og  forerunger  rned
tilvalg  af  årsregnskabsloven.

Gnxndlag  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  staridatciex  og
krav  er nærmere  beskreveU  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af
årsregnskabet".  Vi er uafhaengige  af foreningen  ø overenssternmelse  med  internationale
etaske  regler  for revisorer  (IESBA's  etiske  reg)er)  og de yderligere  krav.  der  er gaeldende  i
Danmark,  ligesom  vi har opf5r1dt  voxes øvrige  etiske  forpligtelser  'i henhold  t'il disse  regler  og
krav.  Det  er vores  opfattelse.  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilsttækkehgt  og  egnet  som
grund]ag  for  vores  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har arxsvaret  for udarbe)delsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvxsende  billede  i
overenssten"imelse  med  lov  orc  fonde  og  foreninger  med  tilvalg  af årsyegnskabsloven.  Ledel-
sen  har  endvrdere  ansvaret  for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for  nødvendig  for at
udarbeide  et årsregnskab  uden væsentlig  fejlmformation.  uanset  om denrre  skyldes  besvi-
ge]ser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er lede]sen  ansvarlig  for  at vurdere  foremrigens  evne  t:]
at  fortsætte  dnften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt
at udarbejde  årsregnskabet  på  grundlag  af regnskabspnricippet  Om [ortsat  drift.  mecimradre
ledeisen  eriten  har  til  hensigt  at hkvidere  foreningen,  tndsaille  driften  eller  xkRe har  andet  tea-
listxsx  alternaciv  end  at  gøre  dette.
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Danigh  Muglim  Atd

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores mål er at opnå høi grad af sikkerhed for, om årsregnskabet  som helhed er uden
væserithg  feihriformation,  uanSet  Om denne skyldes besvigelser  eller fej, og at afgive en revi-
sionspåtegning  med  en konklusion.  Hø)  grad  af sikkerhed  er et højt  riiveau  af  sikkerhed.  men
er ikke  en garanti  for, at en yevision,  der  udføres  I overensstemme]se  med  internationale

standarder  om  revision  og de yderhgere  krav,  der  er gaeldende  t Danrnark,  altid  vil  afdaekke

vaesentlig feilinformation,  når sådan findes. Fejlinformationet  kan opstå  som felge  af
besvigelser  eller  fejl  og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rirnehghed  kan  forven-

tes,  at de enkeltvis  eller  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutningez,  som  regn-

skabsbrugerne  træf[er  på grundlag  af årsregnskabet.

Som  led  i en revision,  der  udføtes  ø overensstemmelse  med  iritemationale  standarder  Om

revtsion  og  de  yder]igere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faghge  vurderinger  og
opretholder  professionel  skepsxs  under  revisionen.  Herudover:

* Identificerer  og  vurderer  vi risikoen  for veesentlig  fejhnformation  » årsregnskabet,  uanset
om  denne  skyldes  besvigelser  ener  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandhnger  som  reak-

txon  på disse  risici  samt  opnår  revysionsbevis,  der  er tilstraekkehgt  og egnet  til at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Rysxkoen  for ikke  at  opdage  vaesentlig  fejinformat'ion  forår-

saget af besvigelser er højere  end ved væsentlig  fe51information foyårsaget aj fejl, idet
besvigelser  kari  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser.

v'ildledning  ener  tilsidesætte]se  af intern  kontrol.

@ Opnår  vi forståelse  af den  inteme  kontro)  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-
forme  revisionshandlinger.  der  er passende  efter  omstændighedeme,  men  »kke for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om  effektivxteten  af  forerungens  interne  kontrol.

ø Tager  vi sti]]ing  til, om  den  regnskabspraksis.  som  er anvendt  af ledelsen.  er passende.

samt  om  de regnskabsrnæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  sorr.  ledelsen  har udar-
bejdet.  er rimelige.

ø Konkl«derer  Vl, om  ledelsens  udarbe)delse  af årsregnskabet  på  grund]ag  af  regnskabsprm-

cx'ppet  orn  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på grundlag  af det  opnåede  revisioris-

bevis  er veesentlig  usikkerhed  forbunaet  med  begxvenheder  eller  forhold.  der  kan  skabe

betydehg  tvivl  om foremngens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  v'i konk!uderer,  at der  er
en  væsentlig  usikkerhed,  skal  V]  1 vores  revisionspåtegning  gøre  opimærksom  på oplysrun-

ger  herom  1 årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  i:<ke er ti]strækkelige,  r»od  fi-
cere  vozes  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  aer  er opnåe:

frem  til datoen  tor vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan

dog  medføre,  at  foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Danish  Musilim  Aid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø Tager  vi stilling  til  den  sarnlede  præsentation,  sr.ruktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

unaer noteoplysningerne.  sarnt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-
ner  og  begøvenheder  på en såaan  rr.åde, at der gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi kommunikerer  med den øverste  lede]se om blandt  andet  det planlagte  omfang  og  deri

Odsmæssige  placenng  af revisionen  samt  be(,ydelige  revisiorismæssige  observationer.  her-
under  eventueLle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som vi identificerer  under  tevisionen.

Udtalelse  om  ledelsiesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for le6e]sesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og VI  udtrykker  ingen
forrn for konklusxon  med  sikkerhed  om ledelsesberetningen.

l tilknytning  til vores  revision  af årsregnskabet  er det vores  ansvar  at læse ledelsesk:ieretnin-
gen og i den forbindelse  overve)e,  om ]edelsesberetningen  er vaesentligt  inkonsistent  med  års-
regnskabet  ener vores  viden  opnået  ved revisionen  eller på anden  måde  synes  at indeholde

vaesentlig  fej]informatyon.

Vores  ansvar  er derudover  at overve)e,  om ]edelsesberetningeri  indeholder  krævede  oplys-
nmger  i henhold  tøl lov om  fonde  og forerunger  med  tilvalg  af årsregnskabsloven.

Baseret  på det udførte  arbejde  er aet vores opfattelse,  at ledelsesberetrungen  er i overens-
stemmelse  med årsregnskabet  og er udarbe)det  l overensstemmelse  med lov om fonde  og
forerunger  med  tilvalg  af  årsregnskabslovens  )aav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentLg
fejhnformation  s ledelsesberetrungen.

Søborg,  den  30. marts  2019

Bøierholm

Statsautoriseiet  Revisiorisoan:'ierseiskaB

C VR-rir  32 89 S4 58

Sa'
Jan Stender

Statsaut.  revisor
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Danish  Musum  Aid

Ledelsesberetning

Vsesentligste  aktiviteter

Foreningeris  formål  er at yde udviklingsbistand  og nødhjælp  i fattige  dele af veraen.
Edrividere  vil  forerungen  medvirke  til.  at  der  ydes  Flere  forskelhge  jormer  for
udviklirigsbistand,  der  tilgodeser  de lokale  behov.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for uden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et resultat  på DKK  14.817.280  mod
DKK 11.871.065 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapRal l)å DKK
4.849.951.

Årsberetntng  2018
DM-Aid  har i det  forgangne  å[. siden  seneste  Generalfoøsamling  og som sædvanhg,  oplevet
stor  travlhed  med  mange  aktiviteter,  kampagner  og pzo)ekter.  I)esuden  har  året  budt  på både
fysiske  ændringer  i fotm  af egne  selvstaendige  lokaley  samt  flere  orgarusatoriske  tiltag  for at
styrke  frivilligheden  ø DM-Aid.  De væsentligste  otganisatoriske  indsatser  sarnrnen  med  det
økonomiske  resultat  for året  er fremhaevet  nedenfor.

Døn  organisatoriske  udvikling
DM-Aid  valgte  1 2018 at ændre  sarnrnensætningen  af organisationsudvalget.  så aette  nu
består  af bestyrelsesforrrianden,  men.igt  bestyrelsesmedlem,  sekretariatschef,  interriatxonal
prograrnkoordinator  samt  alle  udvalgslederne.  Ændrmgen  er foretaget  for dels  at få rorankxet
organisationsudvik1ingen  på højeste  ledelsesniveau  og dels  for at sikre  er: bedte  forankring  af
ansvar,  aktiviteter  og opgaver  hos frivillige  ø udvalgene.  Men  også  fox at let'ie  preSSet  Og
opgavebyrden  for sekretanatet  således,  at de kan  fokusete  på at være  en mere  servtceteride,
kvalitetssikrende  og  coachende  enhed  1 vores  frivilligorganisation  med ansvar  for  at
implementere  politikker  og strategier  vedtaget  af bestyrelsen  samt  varetage  admirnsvrative
og koordmetende  opgaver  )[. også  sxdste  års ledelsesberetnmg.  De forskelhge  snit  mellem
bestyrelse,  sekretariat,  udvalg  og aybe)dsgrupper  er endnu  mke  k]art  defineret.  merx vil være
noget  sor»  det  nye  orgarusationsudvalg  arbe)ciey  videre  med  i den  kornrnende  penode.

Udover  erhvervelse  og incirething  af et selvstændigt  le)emål  på Blågårdsgade  51 bød året  på
to  nye  ansættelser  ø sekretariatet,  nemhg  ny  iriternational  programkoordinator  og  ny
okonomiansvarlig.  DM-Aid  har nu  e'ri god  og fornuftig  bemanding  i forhold  til søn størrelse.
Besr.yrelsen  vurdey  dog lobende  om der er behov  for flere ressourcer  for ay nå vores
indsai'nlirigsmål,  strategiske  prioriteru'iger  og rriålsaetrunger  samt  konkrete  opgaver  og
aktiviteter  vedtaget  i de årlige  handlingsplaner.  Dette  sker stadig  inden  for en sarn:e;
økonomisk  ramme.  aer  opfylder  vores  pohtik  om  maksima]t  lOoÆ ø admrmstralaon.

Den Imernationale  Strategi  2020 er stadxg  under  implementenng.  DM-Aid  eFterspørger
stadig  flere dygr.sge  friv'.lhge  pro)ektledere,  cier kan være med  til at løfte opgaven  med
pro)ektimplernentering  og kapacitetsopbygrung  af vores  sarriarbejdspartnere.  Internatøorialt
Pro3ektudvalg  (IPU) og sekretariat  er desuden stadig ] gang med, at udvøkle procedure,
dolaimen:ationsmaceria:er.  rapporteringsformater  samt  mr3gåelse  af partnerskabskontrakter
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Danish  Muslim  Aid

Ledelsesberetning

rrted  udvalgte  NGO'er.  De holdt,  desuden  er. meget  vellykket  partnexskabssemmar  2 Dåai  i
efteråret  med  deltagelse  af i alt fem partnere  fra Tyrkiet,  Uganda,  Somaliland,  Indien  og
Afghanistan

Seminaret.  der  bLev finansieret  via  en CISU-ansøgning,  gav  vigtige  input  til  videreudvikiing
af partnerskaberne.  Denne  proces  har  ligeledes  givet  anledning  til  en  kntisk  gennemgang  og
evaluering  af nuvætende  partneres  kapacitet  og suategi  for at vurdere  om de lever  op til
kravene  i DM-Aid's  Internationale  Strategi  2020.  Det  har  foreløbig  resulteret  i. at  DM-Aid  har
stoppet  partrierskaber  med  et par  enkeRe  partnere,  hgesom  vi er ø færd  rried  at finde  nye
partnere  i både  eksisterende  og nye  samarbe:dslande.  Strategien  er stadxg  at  løfte  kvaliteten
af partnerskaberne  i fæne  iande  med  en  taettere  monitorering  og  opfølg'mg.

Ovenstående  organisatonske  tiltag  skal  stadig  ses  i lyset  af DM-Aid's  vision  og rnission  og
strateg-i  frem  mod  2020.  med  fokus  på følgende  strategiske  xndsatser:

1.  Fortsætte  opbygning  af  organisatonsk  struktur  og  øge  antal  frivil]ige

2. Opskalere  fundraising  gennem  eksterne  foreninger  og  events
3. Ansøgninger  tn  insmutionelle  offentlige  og  private  kasser  og  fonde
4. Engagerende  og  nytænkende  kampagner  rrxed  flot  og  professøonal  grafik
5. Administrat,ivt  og  kvalitativt  forbedrede  partnerskaber

Bestyrelsen  har  dog  igangsat  en  ny  orgarusatorisk  strategiproces,  hvor  ovenstående
indsatser  evaloeres  og evt. ændres  e]ler  suppleres  med  nye  strategiske  mål,  cier rækker
længere  ud i fremtiden.  Bestyrelsen  vil  løbende  give  en status  på dett.e  arbejde  på de
kornmende  århge  genera]forsamlinger.

DM-Aid  fastholder  sm  økonomiske  vision.  der  skal  sme  en vækst  på ca. 15o/o i genriernSnlt
om året.  med  en samlet  basisindsamling  på omkring  17  nuo.kr.  s 2020.  Bestyrelser  vil Hia
næste  gerieralforsamhng  fremlaegge  forslag  til  en  ny  økonomivisiori,  der  rækker  længere  u6, i
freratadec,  også  jf. ovenstående.

Der  vil  ]igeledes  fortsat  vaere fokus  på  at  styrke  alle  ]ed  i vores  organisation  lige  fra bestyrelse,
selcretariat,  udvalg,  lokalgrupper  og arbejdsgrupper  ved  hele  tiden  at opsøge  og  mddrage  de
rette  [aghge  kompetencer  i vores  nødhiaelps-  og  udvikliogsarbejde.

Bestyrelsen  har vedtaget  en århg  handlingsplan  for 2019,  der både  er omfangsrig  og
ambitiøs.  Vi har  store  forventninger  til, at vi kan  gennemføre  mange  gode  fundrais»ng-
kampagner  og  events  sammen  med  et  styrket  sekretariat,  udvalgsledere  og  de mange  ar'.dre
fnvillige  ilaslæle  s vores  grupper og lokalafdelinger,  der til dagligt  knokler for DM-Aid  for at
skabe  et endnu  bedre  økonornisk  resultat  fremover.

Det  økonomiske  resultat
Som  aet  [remgår  af vedlagte  årsregnskab  er vi t det  forgangne  år igen  kommet  l rnå]  rried  et
meget  tilfredsstillende  økonomisk  resultat.

(3 € 1«:nHOLm

g



igh  Muslim  Aid

Ledelsesberetning

DM-Aid  har i2018  således  1 alt indsamlet  ca. 17 mio.  kr. Fordelmg  af nudlerne  på

prograrnamråder  fremgår  af årsregnska)oet.

Fordelingafindsamlede ngidhjælps-ogudviklingsmidIer2018
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Der er blevet  brugt  ca. 9 "!o s admimstration  og ca. 3 % til at deekke [undraisu'ig-ucigifter.  Vi

riar en erklæret  pohLik  on'i ik.ke at. bruge  mere  end 10 o/o på adrnirustra:øori  i lobet  af et  år.

Tak til alle der har bidraget  tn et succesfuldt  år i 2018. Vi er som  nævnt  allerede  i fuld garig

med vores aktiviteter  I 2019 og ser frem til det gode samarbe)de  meci vores eterhånderi

rigtxg  mange  ilds)æle  i votes  vokseride  orgarusatxonl

På vegne  af bestyrelsen

Nadeem  Niwaz

Bestyrelsesformana
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Danish  Musium  Aid

Note

1 Doriationer  til  projekter

2 Andre  driftsindcaegr.er

Indtægter  i alt

Fundraisu'igomkostrnnger

Administrationsomkostninger

3 Personaleomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Rasultat  før  af-  og  nedskrivninger

4 Finans.ielle  omkostrunger

Finansielle  poster  i alt

Årets  reøultat

Forslag  til  resultatdisponering

Uddelingsproje)«ter

Overført  resultat

I alt

€ [lEnHOLn"l
, s I .} n :i  B b I Å 'i  "  F

ResultatopgøreIse

2018

DKK

2017

DKK

16. 528.602

487.527

17. 014.129

-494.081

-404.005

-1.283.038

-2.181.124

14.833.005

-15.725

-15.725

14.817.280

13.426.683

250.068

13.676.751

- 285.186

-299.000

-1.221.500

-1.805.686

11.871.065

o

o

11.871.065

13.873.438

943.842

14.817.280

14.057.245

-2.186.180

11.871.065
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Danis,h  Mugltm  Aid

AKTIVER

Note

Andre  anlæg,  diiftsmateriel  og inventar

5 Materielle  anlægsaktiver  i alt

6 Andelsbevis

'. Deposita

Finansielle  anleegsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

Likvida  beholdninger  i alt

Omsaetningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

ocicnsocm

Balance

31.12.18

DKK

3112.17

DKK

27.154

27.154

793.823

27.518

821.341

848.495

12.525

12.525

4.258.702

4.268.702

4. 271.227

5.119.722

36.600

36.600

583.118

5.000

588.118

624.718

o

o

3.465.569

3.465.569

3. 465.569

4. 090.287
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Danish  Musilim  Aid

PASSIVER

Note

Forerungskapital

Årets  uddehnger

Ove«ført  resultat

Egenkapital  i alt

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiiver  i alt

!3[1EnHOLm

Ba1ance

31.12.18

DKK

3.906.109

-13.873.438

14.817.280

4.849.951

269.771

269.771

269.771

5.119.722

31.12.17

DKK

6.092.289

-14.057.245

11.871.065

3.906.109

184.178

184.178

184.178

4.090.287
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Danigh  Musum  Aid

1.  Donationer  til  projekter

Forældreløse  & Udsatte  Børn

Zakat

Sundhed

Sociale  projekter  ø Danmark

Institutionelle  bevil]mger-DERF

Katasttofeh)ælp

Vahd  & Miljø

Genbrugsbutik  Perlen

Ourban

MicroAid

Skole  & Uddannelse

Diverse

I alt

2.  Andre  driftsindtægter

Tips-  og  lottomidler

Dagsvaerdi  regulenng  ande]sbevis

Med1emskontingent.er

Ialt

3.  Personaleomkostninger

Lønninger  og  gager

Gagez.  andre

Ændring  i ferieperigeforpligtelse

Lønt.ils]cud  og lønref'asioner

Pension

(2)vnge  personaleomkostrunger

I alt

nEN:nHOLm

Noter

2018

DKK

2017

DKK

2.466  966

2.807.839

53.463

102.278

2. 983.132

3. 099.099

1.799.443

128.341

1.611.644

82.232

254.510

1.137.655

16.526.602

2.520.104

2. 805.730

24.213

1.052

o

3. 654.510

1.645.278

45.805

1.834.674

90.309

73.737

731  .271

13.426.683

230.866

210.705

45.956

487.527

192.748

o

57.320

250.068

1. 186.974

2. 550

1.816

-89.795

158.180

23.313

1.283  038

1112.332

o

10.507

-54.295

125.093

27.863

1.221.500
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Daniøh  Muølim  Aid

4.  Finansielle  omkostninger

Renter,  pengeinstitutter

5.  Materielle  anlaegsaktiver

Beløb  i DKK

Kostpris  pr.  01.01.18

Kostpris  pr. 31.12.18

Af-  og  nedskrxvninger  pr.  01.01.18

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivrnnger  pr. 31.12.18

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.18

6.  Vaerdipapirer  og  kapitalandele

Beløb  i DKK

Dagsværdi  pr. 01.01.18

Dagsvaercli  pr. 31.12.18

Regnskabsmæssig  værdø  pr.  31.12.18

G € lEnHOLm

Noter

2018

DKK

2017

DKK

15.725 o

Andre  anlæg,

drift.smaterxe2

og uiventar

103.817

103.817

- 67.218

- 9.445

-76.663

27.154

Andelsbevis

793.823

793.823

793.823

ai5



Danisih  Muslim  Aid

7.  Finansielle  anlægsaktiver  i øvrigt

Be]øb  i DKK

Kostpris  pr. 01.01.18

Kostpris  pr. 31.12.18

Regnskabsmaessxg  værdi  pr. 31.12.18

8.  Egenkapital

Foreningskapital:

Egenkapital

Årets  uddelinger

Årecs  resultat

Forerungskapita1  i alt

DEIEnHOLm

Noter

Deposxta

27.5i8

27.518

27.518

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

3.906.109

-13.873.438

14.817.280

4.849.951

6.092.289

-14.057.245

11.871.065

3.906.109



Danish  Mtmlim  Aid

9.  Nøgletal

Administrationsomkostninger  i %

Fundraxsingsornkostninger  i %

I alt

Specifikation  til  admmxstrationsomkostnmger:

Donationer  til  projekter

i alt

Administrationsomkostmnger

Personaleomkostnmger

Tips-  og  lottornidler

Medlemskontingenter

l alt

€ [lJ:nHOLm

Noter

2018

DKK

2017

DKK

12 1l

16.526.602

16.526.602

- 404.005

-1.283.038

230.866

45.956

-1.410.221

13.426.683

13.426.683

-298.999

-1.221.500

192.748

57.320

-1.270.431
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Danigh  Muglim  Aid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagt  ø overensstemmelse  rried  god  regnskabsskik,  !ov om  fonde  og visse
foreninger  og foreningens  vedtaegter.  Herudover  har virksomheden  valgt  at følge  reglerne  for
vxrksomheder  i regnskabsklasse  B med  tilvalg  af  besternme]ser  fra  en  hø)ere
regnskabsklasse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uaendret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtaegter  i takt  med,  at de indt)enes,  herunder  indregnes
værdireguleringer  af finansieue aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  hge)e-
des  alle omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktivex,  når  det  er sanasynligt,  at fremtydige  økonomiske  fordeie  vil  til-

flyde forenmgen, og aktivets vaerdi  kan måles  I:iålideligt.  Forpligteiser  indregries  ø balancen,
når  det  er  sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  for6e1e  vil  fragå  forerungen.  og
forpligtelsens  værdi  kan  måles  påhdehgt.  Ved  første  indregnmg  måles  aktivex  og forphgtelser
t»l kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som beskrevet  nedenfor  for hver
enkelt  regnskabspost.

Ved  indregrnng  og måling  tages  hensyn  til  forudsxgelige  tab  og risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten aflaegges, og som be-  elier afkræfter  forho)d,  der  eksisterede  I)å balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

IndæCJter  omfatter  modtagrie  medlemskonungenter,  donauoner/b.idrag  og Cl!Skud. Indgter
indregnes  ø resultatopgørelsen  s takt  med,  at de iodtages.

Andre  driftsindtægter

Andre  driftsir'idtægter  omfatter  indtægter  af sekundær  karakter  I forhold  til foreningens  akti-
rnteter.  hetunder  txps-  og lottomidler  og gevinster  ved  salg  af materiene  anlægsaRtiver.

t3E(EnHOLm
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Danfsh  Musnm  Aid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostrnriger  omfatter  ornkostninget  til  fundraisings-  (i(;l
adrninistrationsomkostrunger  og afsknvnynger

Personaleomkostninger

Personaleomkostrunger  omfatter  løn, gager  samt  øvnge  personalexelaterede  omkostrnnger.

Andre  finansielle  poster

Ur,der  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtaegter  og renteomkostrunger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Foreningen  er  ikke  et  selvstaendigt  skattesub)ekt.  Der  indregnes  derfor  ikke  skat  i
årsregnskabet.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Ovnge  materielle  anlægsaktwer

Materielle  anlægsaktiver  orri.fatter  andre  anlæg,  driftsmateriel  og invemar.

Materielle  anlaegsaktiver  må]es  ø balancen  tø] kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og
nedsknvninger.

Kostprisen  omfatter  ansRaffelsesprisen  samt  omkostrunger  direkte  tilknyttet.  anskaffe]sen
indtil  aktivet  er k]ar til brug.  Renter  af lån til at finansiere  fremstillingen  inaregnes  ikke  ]
kostorisen.

Gevrr,ster  eller  tab  ved  afhændeise  af matenelle  anlægsaktiver  opgøres  som  forskellen  mellem
en eventuel  safgspris  med  fradrag  af salgsomkostmnget  og den  regnskabsmæssige  værd:  på
salgsudspunktet  framikRet  eventuelle  omkostrnnger  til  bortskaffeise.

€ ElEnHOLm
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DaniÅ  Muslim  Aid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis  - fottsat

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  vaeri  af anlaegsaklaver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikaUoner  på  vaerdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  forerungens  rea}yserede  af)«ast  af et  aktiv  eller  en gruppe  af ver  er lavere  end  forven-
tet,  anses  dette  som  en  yndikation  på  værdiforringelse.

Foreliggex  der  inchkationet  på værdiforringelse.  foretages  nedskrivningstest  af hvert  erikelt

aktiv  henho]dsvis  hver  gruppe  af aktiver.

Der  foretages  nedskrivrnng  til  geriinchnndingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsrnæssxge  væraø.

Som  genindvindingsvaerdi  anvendes  den  hø)este  vaerdi  af  nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-

pna1va3rd1en  opgøres  SOrn nutldsvEerdlen  af de fOrVentede  nettapengestrørnrne  fra  anvendel-

sen  af aktivet  eller  aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  el-

!er  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivrunger  tilbageføres,  når  begrundelsen  tor  nedskrivningen  ikke  længeye  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  tal amort.iseret  kostpris,  hvilket  sædvanhgvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  tradrag  af nedsknvninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskr.ivrunger  ta) imødegåelse  af tab  opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  indivøduelt  rnveau  forehgger  en ob)ekt.iv  indikation  på, at

et txlgodehavende  er værdiforringet.

Deposita,  der er indregnet  under  aktiver,  ornfatter  betalte  deposita  til  udle)er  vedrørende

forerungens  indgåede  lejeaftaler.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andte  værdipapiter  måles  til  dagsværdi  svarende  tal kursværdxen  på balancedagen.

C3F:@EanHOLm
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Daniøh  Muglim  Aid

Noter

iO.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  ornfatter  indestående  på bankkonti  sarnt  kontante  beholdniriger.

Uddelinger

Bevilgede  uddehnget  omfatter  uddelinger,  der er disporieret,  både  hvad  angår  formål/modta-
ger  som  beløb  og tidspunkt.  Bevilgede  uddelinger,  som  på balancedagen  enanu  ikke  er ud-
betalt.  indregnes  under  anden  gæld.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  tll amortiseret  kOstpriS.  hvilket  normalt  svarer  tu gael-
dens  pålydende  værdi.

DE14:riHOLm


