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Danish  Muslim  Aid

Bestyrelsens  påtegning

\h  har  dags  dao  aflagt  årsrapporr.en  !oi  regnskabsåret.  0'1.0'1.17  - 31.12.17  for  Damsh  MushmA:id.

Årsrapporten  aflægges  r overenssten'imelse  med  lov om  foride  og forenmger  mect  i;ilvaig  afårsyegnskabsloven.

Det  er vores  opfact.eise.  at  msregnskabet  giver  et reavisende  bi]lcde  af foreriit"igeris  aktiver,passiver  og finansøelle  stilling  pr. 31.12.17  og resoibatet  aif forerangeris  akvoivx:el:er  for regn-skabsåzat  01.01.17  - 3112.17

Ledelsesberetmngen  indeholder  efter  vores  opfaLi.eise  en  tetvxseiide  teciegøielse  for  deforhold,  beretmngen  ornhandlei'.

Arsrapport.en  iridstilles  til  generalfcirsamlingens  goci:<endelse.

Københavri  N, den  14.  april  2m8

Bestyrelsen

Nadeem  Niwaz  Bal':iai  Baig
Fozmand

il  I i' s
I I : . I U l

i r M

Nadia  Oureshi

Okan  Oiguri

Mol-iamr'iqi=d  Peteø  Helriæs
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Danigh  Muslim  Aid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i Danish  Muslim  Aid

Konklusion

Vr har  revideret  årsregnskabet.  for Darush  Musimi  Ayd  for  regnskaiisårec  01.01.17  - 31.12.17,
der  orrifatter  resultatopgørelse,  halance  oq riotey.  herunder  anvendc  regnskabspraksis  Ars-
i-egnskabet  udarbe)des  efter  iov  orn  fonde  og foreriinger  med  tiivalg  afåxsregnska'osloven.

Det. er vores opfattelse,  at årsreg»sxabe  givet  et ret.vxseride  bilieae  af foierurir4ens  aktivcir,
passøver  og finans»elle  stillmg  pr. 31 1217  samv  af resu]tatet  af foremngens  aktiv'ite;er  fcr
regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17  i overerisstemrr»else  mec.i lov  oin  fonde  og  foreninger  meci
tilvaig  af årsre<1riskabsioven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udførz  vores  revis:on  i overensstemmelse  med  iritcrnattonaaie  star'idardei  orri  revisior'i
og de yderhgere  krav. der er gaelde»de i Daq'rr»ark.  Voxes ansvar ifølge disse s:ariclardei 04-1
krav  er næmiere  bcskrevet  l revisionspåtegmngens  afsni!  "Revisors  ansvar  for  reVlSlOnBl-i  t"i!
årsregnskabet".  V'i  er uafhaerigyge  af forerungen  r overerisst.ei-nrrielse  med  internarionalr'i
eUiske  regler  for revysorer  (IESBA'S  efasks  yegier)  og cle yclerligere  kr=iv.  der  er gæ]aencle  :
Darimark, iigesom vi har opfyiclt vorss r,ivrøqle etaske torpligaelser » hcnhokl  til disse reglei (')(Jkrav.  Det  er vores  optaueise,  ai. det  opnåede  rev-isionshevts  er i.ilstrækkeligt  og c.gnet  stitr
gruncllag  for  vores  konklusiori

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvatet.  [or odarbc)delseri  t'ifei.  .:usiegiisk;-ib,  der  g'isicr  t-it rei.visende  biliede  i
overenssten'imelse  n'ie«:l lov  om  fonde  og foreri:ngei  med  tiivalg  af årsregoskahs:ove».  Let-lei-
ser.  har  eridvidere  ansvaret  for den  internc  kor'.trol.  som  ledelsen  anser  for noclvericlig  :or  a'
oaarbe)de  et. årsregnskaki  uderi  væserUliq  fe)liri!'ori»aUon.  uansel  om denne  skyldcs  }iesv:-
gelsey  eller  fe)].

Ved udarbe)delsen  ar arsregnskaoet  er i"3deisen  an!';Varllq  fO! a! vurdC!re  R)rcr11{14Je+z.s' evre  U:at  fortsætte  dyiften.  at. oplyse  orh  forl-ioit'i  vec:m"eride  rtirtsat  t-iti!t.  l-ivor  di=it:ae e( reibVar'l:.,  -;ai=-i-.
øit odarbe)de  årsregnskahet  p;å gruridlag  ai regnsxabsprincropeL  OfT1 fortsat  drift  n'ieapiir'.cire
lecie)sei-.  enr.en  l'iar l]l heqsigt  at likvide:e  foret-iiri.geri,  ti'icisti!le  cttften  eller  ik:<e  hru  ar,clet  rea-
:isr.tsk  a.:ernal;iv  end  at  r4øre  dette.
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Danisih  Muslim  Aid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisots  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  hø)  grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  heihed  et  atjen
væsenthg  fejlinformalion,  uanset  om denne skylctes besvigel.ser eller fe71, og at afgive eri resiø-s+o'ns):iåtegrung  med  en xonklusion.  Høj  g rad  af sikkerhed  er et hø)t  niveau  afsik)«erhed  menex ikke  en gaxanti  fox, at en revisio».  der  uclførris  i overensstemraelse  mecl  1ntematlOnaie
standarder  om  revxsion  og cte yderligere  krav,  der  er gældende  i Danæark,  at.id  vil  afdækl<c
væseritlig  fejl:information,  når  sådan  firtcies.  Fejlmformationer  kar  opstå  sora  følge  afbesvigelser  eller  fej) og kan  betragtes  som  vaesenclige,  hvis  dct  meri  mnelighed  kan  fc'irvcir.-
tes.  at de  enkeltvxs  eller  samlet  har  inclflydelse  på de  okonomiske  beslur-iinger,  SOITl  regn-
skabsbrugerne  r.yaeffer  på grundlag  af årsregnskabef'.

Som  led i en revision.  t-lei  udfores  ø overensstet'nrri.else  med  internationale  standarder  orr:
tavision  og  de yderligere  ktav,  der  er gældende  i Danr»ark,  forer.ager vi fagligc  vutderinger  O(Ioprecholder  professronel  skepsxs  under  revisxont>n.  Herudover

*  Irierrtihceøer  og vurderer  sii r»sikoen  tot væsenalnq  fejiinformation  } årsregnskabe',,  Liarige[
om  denne  skylcies  besvxgelser  eilei fe)l, udforn,er  og udføret  revisionshantlln"i<1er  som  reak-tion  på dysse  nsici  samt  opnår  revisionsbevøs.  der  er tilsræxkeligt  og  eqriet  i.il at danrici
grundlag  for vores  konklision.  Risikoen  for ikke  at  opclage  væsentlrg  fe)liriforrr:ation  forar-
sa(ler.  af besvygeiser er ho)ere end vrxJ vaasentlig feilinfom"iauon  forårsaget  af fe)', iriet.)iesvigelset  kan  orrx'ialÅ.e  samrnensvaergelser  dokumentfalsk,  hevtdste  udeladelser
vildlecln.ing  sl]er  laisidesa'+r,telse  af intern  kontrol

*  Opnår  vi  forståelse  af den. uil.erne  kontrol  rned  relevans  (or revisioner  rot at I<ønrie  ll(l-[orme  tevisionshandlinget.  det  a'c passende  efter  omsta'ndighedeine,  men. ikke  lor ai.
k'unot.  udtrykke  en  koriklusior,  tirn  effekaiv+teten  af forerungeris  interr'ie  kcirir.ro:

ø Tager  vi sialling  ta). o:n  aen  regriskabspraksis.  som  ei anvendt.  af ledelseri  ei  passe.cle
samt  om  de regnskabsmæss'.ge  sxon  og txix»yttede  oplysriuiger.  som  lede!shn  !'lar ticlar-be)det,  er rirnelige.

ø Konkluderer  vi,  om  iedelser'is  uciarbeldelse.  af arsregn.ssabet  på griiod!ag  af re4.)osi<ai+sp:i:'i-
ta.ippet  orr, for:sai,  drift  er passende sari'it  om cier I)å grhncllag  af clea opnåeae rev:s;ons-bevys  er væsentl'ig  osikkeihecl  foilxindct  med  hegivenhetlei  eller  forheid,  dei  i<ari ska]y:
bei.ydelig  ivivl  Om roreqinq)ens  evi'ie  tii a:. fortsa-iue  dr'ifi.eri.  Hvis  1/! koril<l'aderer,  ay t-)er e:
en  væsentJl  asikkeihecl.  skai 1/l,  vc'ires reVlSlOnSptXegnlrlg  gcire opmærksom  l)(l r4'ilys'onai-ger  heron"i  ø årsregnskabet  e:ler,  hvis  såclanne  oplysniriger  ikke  er tilsl.xækkpitge,  o'i-iodifi-
cere  vores  korikJusioq  Vcres  konk:osiorier  ei  basarcii.  riå c'ict. revisøorisbev»s,  c)e: ei olrri:ihia
nem  tll CiatOe]l  f(X VOreS reV!SiOnSI)a[egl'l1ng.  Frem I:iaige  be<l  tvenh.eder  C!ller lC)I IlOi(l  =Gi:-:
aog  medføre,  at foiemr.<4en  ibi<e  iæriqere  <an iortsæt.i.e  drirter'i
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Danish  Muslim  Aid

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi stiLarig  r.il den  samlede  præsentatiorx,  struktur  og indhold  rif årsregnskabet,  h.er-under  noteoplysmngerne,  samt  om årsregnskabet  afspejer  c]e uriderliggende  r,ransaktn>-ner  og begivenheder  på en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billecie  heraf

Vi kommunikerer  med  cien øverste  ledelse  otn bla.ndt  andet  det  planlagte  on"ifang  og der.tidsrnæssige  placer=ng  af revisionen  saml.  bel;ydelige  revisionsmæssige  obseryat.iorier,  I-ier-undei  everituelle  bei;yclelige  mangler  1 im.ern  kontroi,  som  vi identificerer  ur'ider  revisioner,

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er arisvarlig  for lecleisesbexetr'iingen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  on'ifatter  tkke  ledelsesberer.riingeri,  og V] udtr.7kker  i:igrir'.l'orm  fox konklusxon  me6  shkkerhed  om ledelsesbereringen.

'i tånytnn'ig  Ui] vores  revisn»n  a(årsregnskabet  er det  vores  arisvar  at læse  ledelsesberetnn-i-geri  oq  i den  forhindelse  overvele,  om iedelsesberetmngen  er væserit.hqt  inkons.sterrt  mecl  ms-regnskabet  eller  vores  VlC.ierl  opnået  vecl revr;ionen  eller  på ariden  måde  synes  ai; incleholdevaesent,lig  feiim(or'inaCøori

Voies  ansvar  ei detudover  ab overvele,  OLII ledalsesoeretningeh  indeholrler kraavecie oplys-ningey  l henhold  tii  lov  om  fonde  og forernnger  i'i'ied  iaivalg  af .:'irsregnsY:absloveri

Baserei;  på ciet adførl;e  arbe)cie  er clet votes  opfat,Lelse,  at iedelsesberetm:igeri  er I (CVCirenS-stemmelse  mecl  årsregnskabet  oq er cidarbe)det  s overensstemmelse  med  iciv om foi"ide  oqfoiemhger  med  t.ilaizrug af  t"irsregnskabsiovens  Rrav  Vi  har  ikke  functe+.  væseiaiLl:;)fe)linformat'ion  ø ledelsesbert-iuixrt<1en.

Søborg,  cicn 14.  apnl  2018

Beierholm

Jan  St.enGer

Sta[Sa;Jt..  reV'fF30r
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Danish  Muslim  Aid

Ledelsesberetning

Vaesentligste  aktiviteter

Forernngens  formål  er at yde udvikln'igsbistand  og  nød2n)æ1p  i far.tigc  dele  af verden
Ednvidere  vil  foreninger'i  medvirke  t'il,  at  der  yc'les  flere  fotskellige  [ormer  for
udvikiirigsbistand,  dcr  taigodeser  ac iokale  behov

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resulatopgørelsen  for t»den  OL01.17  - 3L12.17  uclviser  et resu]i.at  på DKK  IL871.065  mOC!
DKK  9.118.345  for tiden  01.01.16  - 31.'12.16.  Ba!anceri  viser  en egenkapital  på Da  3.906  109.

Årsberetning  2017

DM-Aid  har  ø der. fotgangrie  Ar siden  senese  Oeneralfoisamling  som  sæcivanlig  oplevct  Sl.ol'
travlhed  rned  mange  pro)ekter,  kampagner  og aktiviter.er.  Desuderi  hiat årct  l'ybdl  pe fleie
orgar'i:satoriske  t.i)jag  for ar. styrke  frivilligheden  1 DM-Aid.  nemncier  opretr.else  af t-il/
ridvalgsstr'uktur  med repræser.tation  fra bestyrelse,  sekretariat  og frivillgle.  De væserii;lygsr.e
organ;satoøiske  mdsai.ser  sammen  med  det  økonomøske  iesuRat  for  året  er frerr:hævet  rxi"ideriror

Den  organisatoriske  udvikling

DM-Aid  val<)te  } 2017 a; »ndføre  en ny uc1valgsstruki.ur  med  opretr.eise  af flere  uclval;)  bl.a.
Forrctn.inqsudvalg  (FU),  Koord'ina:ionsudvalg  (KU).  Organisatior,sudval<1  (OU).  Økor-iornn;dvalci
(ØU),  Inl.ernatiooalt.  Pro)ekt  Udvalg  (TPU). Nal.ionalt  Pro)ektudvalg  (NPU'),  Komn'iuiii'i<ations-  oC)
Karnpagneuc'lvalg  (KKU) samt  Furidraising  Lokaigrulipe  og Eventhidvalg  (FLEt)) De rnariga
hidvalg  er }:ilevet  e[ab.eret  for at flytr.e  flere  opgaver  og mete  ansvar  ud !,ll ucivalg  samr.qcii»  rlt-ill
klare  rnarxiater  rol]e-  ansvarsfotclein=g,  so-n'i lect ø en styrkelse  af frivilhgorgar.aisatiori-'ii-i

l DM-Aid's  sekretariaC  boci  året  I:ia en enkel  ridskifta'ung  da vores  Interpauorial
Programkoordiriator  vaigte  at søge  r:ye udfordringer  Stillmgeri  blev  genoostået  og besai;  l)l19.2017.  SekreCarxatet  er Ilu  fiildt  )"iemariciet.  S(.xr(3tanat.F.tIs  rOile ; DM-A1Ci  ('oI (iegilCltPn  andet
generel  forayidring  og c!et er +.anken  at rler. i frenXiden  ska]  være  en me:e  servireiericK:,
kvalir.eLssiRrende  og coachen<le  er»hed  l vores  fnvxliigorgariisatiori  mecl  ansvar  for ait.
nnplemem.ere  poiii.ikker  o<l stra«egier  vedtaget  afbestyrelsen  samt  VaretagJe  ;idmii"'.:su:rr.ive  r>q
koordinerericte  opgavei.  Den  nye  roile  er enclnu  ikke  klara  dcfir.eret.  n'ien  vil være  nOger  SOm
best.yrelsen  Og seiRretatiai.et  vil  arbelc!e  vtciere  IIl("CI i cien  kommende  frerritid  'i]t itar  (l(:!Sll::en
beslvt.;et.  a: opsige  samarbe7dsartaien  vc.'clr. cieit  le)e af lokalet  i Blågår-jsgade  51 ined  i-if"ek.'
senest  'pr 1.9.2018.  og fotventet  al  fit'.rie  eri mere  fremtidsho]cibariosmrig,  )"ivor DM-Aicl  c!e:s kiin
få es selvsi.ænd:gt  le)en-iål  t eget  lThal/l-i Saml  lol«aler  cter dækker  fremtichge  hel-ir-iv ;i-.ir )-thtlei ?iliSaU:le
og friviil:qe

Deri  Interriaiioriale  St.rai;e4;1i 2020  cr tiitder  tulci irnpiementerqrig.  IPU c'ir <ommsb  cioai. : t;i.i-.q  int-:ri
rien  1l'{C. ])lOCeS foø vuraeririi:3  og indstillittg  af rroleki;er  ul bes:yielsesrnøclet  si.a se:ect.-ir  :ii.e:.
den  riye  I:iroceclure  DM-Aid  efLers'lxirger  nu flerci  dyg[.ige  [rrim!'ige  pro;ek;.ieriere  rJer kriri Va:ilT::
med tll at lØfie  opgaVen  i'i'ied pr('))ek'jml')iement.enng  OCi kal')acIltetsopbygrurit4  af l/o(eS
samarbe)dspar'riere.  Vi arbe)der  rpålre;tet  på også  genncø  Interna:ional  Suateq:  2020  tii  at i'a
styrket  fr:villigergai-usaUcirieo  vei-l ar, lægtge  mere  oq mere  amsvar  od ti. proiektledpi'r,p  l IPU
Tai-iken  o,iar a+. In:ernationa:  St.rai.egi  2020  skialie  liave  væiet  fuldt  irripleme:qterer.  i 2017  :'reri
grandet  -..'.ci hrri71t  ti: arip;rrit!.t-ila=p .'-it ny  Interr'iøitaonal  Programkoorayriat.or  man.gler  1,' stcidig  at fa
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Danigh  Muglim  Aid

Ledelsesberetning

udviklet  dokumentationsrnaterialer,  rapporienngsformater  samt  mdgåeise  afden  fotstepartnerskabskontrakt  med  NGO ø ec af vores:  samarbeldslaritie.  Vi forveiuer  dog,  ai deti.e  ka n skeinden  ror naerrneste  fremtid  r'iu. hvor  IPU er koi.met  godt.  fra sart.

Ovenstående  orgarusatoriske  t.iltag  skal  stadig  S(!S  'i lyset  af DM-Aid's  nye  vision  og n-nssion  ogstral'egi  frern mod  2020. der blev praesenl.eret  I)å orrhnær  ger'ieralfotsrimlirig  y 2017, n"ied (<'ikus p-giflg. strategiske  rnål  der  skal  sxkre  fortsat  udvikling  og furidtaisn-ig  de næste  par  år

1.

2

3.

Fortsætte  opbygning  af orqamsatorxsk  strul<tbr  og cige anta]  frxvillige
Opskalere  fundraising  gennem  ek.qterne  torerungec  og events
Ansøgrin'xger  ul insitutioneile  offendige  og private  kasser  og for.da

I fotbindelse  med  udarbeldelse  af Handl.ingsp)anen  for 2018  vedtog  bes:yreisen  dog  to nyesupplerende  strategisRe  rnål  for DM-Atd

Engagerende  og nytænkende  kampagner  n-iecl flot  og profess:iona!  graf'ikAdmmistratrvt  oq kvali[;ativt  forbedrede  parnerskaber

D1iA-Ait'i  fasthoider  sxn økonom.iske  vision  der  skal  søkre en vækst  på ca. 15'!/o i gehr'iernsritt  omåter. med en samlet  basisindsamling  l)å omkru'ig 17 mio. DKK i 2020. Der V]l hgeledes fortsa:. væi-efokus på at styrke  alle led s vores orgarusation  lige fra besr,yielsa. sekretariat.  udvalg. lokalqrolil>erog arbe)dsgrupper  ved hele  tideri  at opsøge  og inddtage  cie yette  faghge  korriper.enccr  i voresriodh)aelpsarbe)cle.

Best,yxelsen  )-iar vedtagec  en årlig  handiøngsplan  for 2018  der  både  cr omfangsng  og rii"n)-iitiøs.  ViFiar stcire forvenr.nmger  til. at vi kan genr'amføye  mange  go«ie  funcitaisyrig-karripagi'iei  o5) eVenl.Ssamme»  med  et styrket  sekrei.=iriat.  og rle mange  fr'ivillige  iids)a:ile,  der  ttl dagligL  'i<nok]er  for DM-Aid  og skabe  et  eotjnu  bedre  økonomisk  resiiitat.  fremover

Det  økonomiske  resultat
Som  det. fremgår  af vedlagr.e  arsregnskab  er Vl l det  forgangne  år iqeh  kt:iri'unet  » mål  i'ned  etmegcit  I.ilfredssl:illende  økono.irusk  resultar..

DM-Airi  hai  i 2017  i ali. indsamiet  ca 13.5  mio.  kr. Foødeling  af nt:xl)'i1æipsirnciler  z:iindsatsnrnråde:'  frernr')år  ar figun=ri  nedenfor

oe=icris-iocm



Danish  Muslim  Aid

Ledelsesberetning

Fordeling  af  indsamlede  riødtijæ1ps-  og  udviklingsmidler  2017

a ZaÅ a!  2:'),!"%1

l'i'tirr;  h r.'lillil  (12.25o'.u

I  &a? a'  ( Otetai Eel 'p 12 7, 2 2:'ai

ø Ct.rtar  iR,6Fii)

@!'i}i-:rcAi;ir.JTa'oi

cil.P C.fl(::i irl i 8'5)

Sl ii: e .!+ UC (a  t' rels  e i (-i 5 5 ou i

Gtrlltit;.,sDiitik  Petler  :t,3-l'-.

' DI 'i a"l":e pr  Cile "e?  ( l J -i S -' - I

Der er b]eve  brugt  ca. 9 c/o i admir'astrabion  og ca. 2 '%i til at dække  fundraising-hidgi:ter.  'i/i  har (:?.i"'ierk.aqrei  hensigt  om ikke  ai; bruge  mere  end  IO o/an på admnqistration  i iøbet  af e  år.

i'ax tii alle der hat bidrage  ui et succesf'uldt år i 2017 Vi er sori'i naevot a.lerecie  i fuU  <rang rriedvores aktivttete'r i2018 og ser frem til det gocie samarbelde  meci vores efteihi4r'iden r iclpir,1 i'iiai-+geildslæ)e  'i vores  voi<sende  orgamsataor,l

Pe siegne  af besr.yte]sen

NnCfeem Ni'iVaZ

Bcsr.yrelscisforrrianii

!:4 € )Ej?HOLm



Danigh  Muslim  Aid

Nora

: Donationer  til  projekter

2 Andre  drift,smdlægter

Indtægter  i alt

Fu-odraismgomkostmnger

Aclmirnstrationsomkostrunger

'i  Persoriaieomkoscnmgei

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  iør  af-  og  nedskrivninger

4 Fu'iansøelie  omkosUninger

Finansielle  postet  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Uc1cielir,gspro)ekter

Ov«-irrcair1.  resolt.aa

I alt

t]C!EnHOLrll

Resultatopgørelse

2017

DKK

20I6

DKK

13.426.683

250.068

13.676.751

- 285.186

-297.726

-1 221.500

-1.804.412

11.872.339

-1274

-1.274

11.871.065

10.653.144

276.921

10.930.OB5

-287.719

-420.415

- '] .097.900

-1.806.034

9.124.031

-5.686

-5.686

9.118.345

14.057.245

-2 186  180

11.871.065

B.459  866

658.4.79

9.118.345



Danish  Muglim  Aid

AKTIVER

:'-.t)tO

An.dre  anlæg.  driftsmal;ericl  oq  inventar

F Materielle  anlægsaktiver  i alt

6 Andelsbevis

7 Depos»ta

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlaegsaktiver  i alt

Andre  Lilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Likvicle  berio]dr.inger

Likvide  beholdninger  i alt

Omsaetningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

36.600 5-1460

36.600

583 118

5.000

51.460

583118

5 000

588.118 588.118

624.718 639.578

44.419

44.419

3.465.569 5.719  7B'3

3.465.569 5.719.783

3.465.569 5.764.202

4.090.287 6.403,780

C[tE:nHOLm



Danish  Muslim  Aid

PASSIVER

>i ()te

Foremnqskapilal

Årets  uddelmger

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

aae=m-«ocm

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

6.092.289

-14.057.245

1 1.871.065

3.906.109

184.178

184.178

184.178

5.433.812

-8.459.866

9.118.343

6.092,289

311.491

311.491

311.491

4.090.287  6.403.780



Danish  Muslim  Ajd

1.  Donationer  til  projekter

Forældre]øse  & Udsavte  Born
Zakot

Sundhed

Sociale  Pro)ekter  i Danmark

Kar.astrofel"ijæl1.'i

Vand & Miliø

Genbrugsbuuk  Perlen

Our)'»ari

MikroAid

Skole  & Ucldan.nelse

Diverse  prolekter

I alt

2.  Andre  driftsindtaegter

Txp.s-  cx) lottormdler

Mrxilen'iskoricingemei

I all;

3.  Personaleomkostninger

Lørir'iu'iqer  og gager

Ændr:ng  » lenepc'w;)cforphgk.eø-.

løi»t:ls)axl  Oq lorrefvsnyi-,er

Pensior.

Ovrige  ):iersonaleoi-rikost.riin<yei

l a)t

C3€ 1€ r?H0Lm

Noter

201-/

DKK

2016

DKK

2 520.104

2. 805  '730

24.213

1.052

3. 654.510

1.645.278

45.805

1834.674

90.309

-13 737

'73L271

13 426.683

2.722  983

2. 375.775

49.796

180  724

3.199.185

642.820

85.069

952 305

205 aris

57. 552

181.160

10.653.144

192.748

57.320

2b-0.068

204 S20

72 IO1

276 921

1112332

10.507

-54 295

] 25.093

27 863

1.221  500

1 'l 2.9 a;'e.:.

-30.04E'

-224  6()3

196.322

2 6 467

I .09-/ goo



Danish  Muslirn  4d

4.  Finansielle  omkostninger

Ovnge  finansielle  omkostrimgex

5. Materielle  anlægsaktiver

Beløb  t DKK

Kostpris  pr.  01.0'1.17

Kostpris  pr.  3L12.17

Af-  og  nedskrivninger  pr. 01.01.17

AfsRrivn.iriger  l aret

Af- og  nedskrivnxnger  pr.  31.12.17

Regnskabsmæssig  værdy  pr. 31.12.17

6. Værdipapirer  og  kapitalandele

Belob  r DKK

Dagsværtii  pr. 01.O1  17

Dagsva'yrt'h  )):  3ai.12.17

Regnskabsmæssig  værci'i  oi  31 1217

[:iE.i € r?HOLm

Noter

1.274 5.686

Aritire  ;inmg,

Cl!i i"t.smat.eriei

og  1nVenta:

103.818

103.818

- 52 408

-14  810

-67.218

36.600

Aii.iielst'»evis

583 118

583 1'-8

b83 Il  E.i'



Danish  Muglim  Aid

7.  Finangielle  anlægsaktiver  i øvrigt

Belob  ø DKK

Kostpris  pr. 01.01.17

Kostpns  pr. 31.12.17

Regnskabsrnæssig  vaerdi  pr. 31 12.17

8,  Egenkapital

Foren:rigskapital

Egenkapital

Åaets  hidclelinger

Arets  resulta;

F'otemngskapii.øils  alt

9,  Nøgletal

Acin'iii:istrationsoikostniriger  l o/l»

Furic1raisingsomkostniric4er  ] oA

Ial:

[3ae=m-«ocrn

Noter

Deposi  ta

5.000

5.000

5.000

6.092  289

-14.057.245

11.871  .060

3.906.104

5 433 810

-8 459.866

9 118.345

6.092.289

9

2

1l

1l

3

14

I -i



Danigh  Muglim  Aid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapport.en  er aflagt  ! overehsst.emmclse  med  god  regnskabsskik,  lov Om foricici  Og VlSSe

foremnget  og (orening-ens  vecRægter.  Herudover  hat  vnksomheden  va)gt  at fci)ge  regien-ie  for

vn]«somlieder  ] regnskabsklasse  B med  r.ilvalg  af  bestemmelser  fra  en  hciere
regnskabsklasse

Den  anvendr.e  regnskai':ispraksxs  er uaendret  ø forhold  ul  foregående  år

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  mdregnes  indta4ter  1 takt med, at de indt)enes,  iier'iinder  tr.diegnes

vaerchreguleringer  af tnansxeile  aktxver  og forphgtelser.  I resu):atopgørefseri  iriclrciqnes  ligele-

cies alle  ornkostr'.inger,  rierunder  afsknvmnger  og  nedskrivrunger

Ibalanc:en  mdtegries  akl.iver.  når del.  er sandsyniigl;,  at (rern'adtge  økonomxsRe  fordele  vi) ta:-

flyde forenmgen,  og akt.ivets  vaerdi kan måies pålide]igt..  Forp]i<Belser  indre;)ries  i I.»alariceri

i"iår (:lC!I. er sanrisynligt.  a(. fremtidige  økonomiske  fcirclele vil  fra5yi'i f'r-irei'iii'i41eiq t)iJi
foipligtelsens  vairdi  kan rriales pålideligt.  Veci først.e indregrurig  måles  aktivei  o!) :-otpligobelser
t'il kostpris.  Efterfølgende  rit'ilesi  akl:ivei  og forpliglelser  snyn beskievet  iiedprifot  itii  I-ivey

enkeli.  regnskabs)iost.

Ved ir'idregmng  oq i't'.åiirig cages hensyn  tii forudsigelige  tai»  o(l  risici.  dcr ti'emRomrrier  i:-idtrt:

årsrappoii.eri  aflægges,  og sorri )'ie- ellei al-kra+fie+ roiholcl. dei sksist.erecie  pgi L)alar+ccXla<ieri

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Iritlægter  om2a11er rriodtaqric  mediamsi<oi'itinq1ei"iter.  do»at.ior,er/tncli;i<I  C]02i tiisl<ud  I'i«ii.air)o.sa
n-idregnes  i iesu.tato):igoielser  » :.akt  mec-l, at  de modtages

Andre  driftsindtægter

Ar.dre  driftsmciiægaer  oifattt'ir  '1nc11a4t01  ;if  sekr.indær  karakter  t ('orholcl ;:l fnienn'.tiet-is  akti-

v:t.eter. i'ierur'yder I.ll)S-  og '.o:lo.:pujlet  ()Cl qevu:ster  ved sal<) aj malerielle  a»a»qsax':..vei

Ll € lE'nHOLm



Danish  Muslim  Aid

Noter

10.  Anvendt  regnskabspraksis  - tortsab

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostmnger  omfatter  omkosl.riinger

aclmmistraUonsomkosl:ninger  og  afskrivmnger

til  [untlraisn"'iqs-  og

Personaleomkostninger

Personaieomkostniriger  omfatter  løri.  gager  samt  ovnge  persorialerelat.erede  omko.':;crim<4er

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  posT,er indre<lries  renteir'idtaegter  og renteomkostningei  in v.

Skat  af  årets  resultat

Foremnger'.  er  ikke  er. selvstændigi  ska':tesubiekr..  Der  mciregnrs  cletror  iRke  ska'.
arsregnskaheab.

BALANCE

Materielle  anlaegsaktiver

(anirit.)e  materrel}e  an1æ<7saktwey

Materielle  ari!æ(lsaktiver  oml'abt.er  andrc  anlæg,  t:lriflsmatenel  oH') iaveni;ai

Mai,enefle  ari:a"gsakl.iver  males i balancen  til kostpr:s  n'ieci fracirag a'. aXi<ur+iu,crcde  iir- OCl
rieriskrivningei.

Kostprisert  or»fatt.er  ari.skaffelsespriseri  san'ii.  or>-iRostr.irigei  dnek'be  tilknytrei.  artskaf;r:'qhn

inct.il  akUvet.  er klai'  :.!l btug.  Rei-.tei  a€ laa tal at fm.ar.sieye  treii'isUiaimgeri  If' €lreg-rai(::i  ikke  i
knsr.prrsen

Gevirister  ellcr  tab  vea  ara'r.a;:"iUelse  a[ rnatenelle  anlaegSax'i.ivey  opgores  SOr:i [orsKelien  n-it-iilsri

en eVentdOl  salgsl.)rrs  r'nr3d l'a(Jrag  ai sa.;7som.kostnirigsr  Og{ dOrl rP.g"-iskab!'m;ZFjsS]cJI"  VF{-!I(I: I!C1
sa:qsticls4-»o.irikuai.  fratrukkel.  event'aeilc  Oml<OSllllnqer  i.il bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regr'iskaiøsm:essiqe  værdi  ar anlpegsaktivei,  der  ikke  males  til  da<)syrerr!i  vinclpies  årligr
for indikarioriet  pa siærcii1x»rvii-i;.)et:st-:  l1(1 ovei  dsi,.  som  utluyk:<pis  ved  afi;hnvrii:ii;

[3EIF:m-40Lm



Danisih  Muslim  Aid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsab

HVlS foremngens realiserede =ifkast, af et akuv eller en grupl'»e  af aktiver ar lavere end  foi'vci:"i-tet, anses dette som en indikatiori  !)å værdøfomngelse.

Foteiigger  der mdil«atyoner  pa va:irrhfomngeise.  foretagas  ncdskrivningstesi,  af rriir;r;  ehkelraktrv  henholc'lsvis  hvei  gruppe  øif e,krwet

Der foretages neciskrivrunq !.il oennidvincln"igsva>tdien. hvis denrie rir lavere end clet-i reij(-i-ska'osrnæssige  værdi.

Som  qemndvindmgsværdi  ar'iveocles  den  ho)esce  vsercli  af net.toqak-)s'pris  og kapitalværdi  Kt-i-prtalværdien  opgøres  som  ruiarlsv;rirdien  af ae 'xorvent.ede  net'cci)iengestrcsmme  fra anvendel-scr'i af aktivet  cliey aktivgruppen  sari".t forveni.edc  r'iettopengestrøn"ime  vei-l salg  af al«t»vet  C'i-ler riktivgruppen  efter  enclr. brugst.yd.

Nedskrivninger  ti]bageføres.  riår  L'iegrundelsen  for neclsknvrunger',  ikke  længere  bssta:.

Tilgodehavender

T'ilgodehavender måies tii amortisetet  kos:pris, hvilket sædvanligvis svarer t.il 4i,'i:yc1eric1eværch  med  'fradrag  af rietjsknvi'iinger  til imørlegi:icilse  ar tab

Nedsknvrui"iger  t.il imødeg:":ielse  ai Ui):.i opgores  )»a grundlag  af ei"i iridiviciciei  vtirileur'ig  af cii-it=nkells  tiigodehavender når cler pa individoeait niveaa [oreligge:' en oblekr.iv  mtlikat.ori  pa-i aiet lilgot'lehavende  er værcurorrxrigei.

forenihgeris  indgt'iede  leleart.airir.

Andre  værdipapirer  og  kapitalar»dele

Anare  vært'h.iap;rer  males  i.i. d;igsvæi<li  svareride  til kursværdien  pa balancetl;iciei.

Likvide  beholdninger

Lii<vicle  i»eholdriiriger  omfaaer  ir'ici«:isi.aeride  pd i»arikkonti  sari'it  koritaiii.e  1x'h<:i1drino4t-ir

C4€ 1€:r'?1)Ot.1T1



Danish  Mus}im  Aid

Noter

IO.  Anvendt  regnskabspraksis  - toitsat

Uddelinger

Beviigede  uddelinger  omfat.ter  uddelinger,  der  er disporiere,  bacie  hvac'l  angår  formål/mocita-

ger som  beløb  og tidspcinkt.  Bevilgede  uddelinger.  SOm på baiaricc'dageri  qnd",,ii  ikke  ei ud-

betalt,,  indregnes  under  anden  gæld.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpiigte:ser  rnå]es  til amoruseret  kospris.  hvilkei-  norrr'ialt  svare':  i.il gæ]-

ciens liålydencle  vaercli

C3C1«:nHOLm

xli


