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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2020 for Al-Ayn Almennyttig Fond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor.
Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke
skal revideres.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den

/

2021

Bestyrelsen

Haider Mohammed Kadhim Khaleel

Maitham Mahdi Jawad Jawahiri

Esam Abdul Jalel Abed
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Selskabet

Al-Ayn Almennyttig Fond
Tagensvej 102, st. 2.
2200 København N

CVR nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Selskabets formål:

39753553
25.07.2018
København

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2020 for Al-Ayn Almennyttig Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsen værdi kan måles
pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgør
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette
er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen ved de enkelte arbejdes færdiggørelse og fakturering.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter.
Andre eksterne udgifter
Andre eksterne udgifter omfatter omkostninger til salg, reklame og administration m.v.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser
under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat.
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BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Småanskaffelser med kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed betragtes som usædvanlige og indregnes
som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3-8 år
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over
låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandør, samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE

2020
DKK

Donationer
Direkte omkostninger
Andre eksterne udgifter
Bruttoresultat
Personaleudgifter
Afskrivninger
Driftsresultat
Finansielle udgifter
Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat

958.119
0
-116.147
841.972
-156.956
0
685.017
-1.757
683.260
0

Årets resultat

683.260

Forslag til resultatdisponering
Udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

0
683.260

Disponeret i alt

683.260
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2020
DKK

AKTIVER
Indretning af lejede lokaler
IT
Materielle anlægsaktiver

17.250
9.797
27.047

ANLÆGSAKTIVER i alt

27.047

Deposita

27.000

Tilgodehavender

27.000

likvide beholdinger

661.116

Likvide beholdninger

661.116

OMSÆTNINGSAKTIVER

688.116

AKTIVER i alt

715.163
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2020
DKK

PASSIVER
Midler og reserver

681.664

Midler og reserver

681.664

Perodeafgrænsning
Gæld til ledelsen

6.500
27.000

Kortfristet gæld

33.500

GÆLD

33.500

PASSIVER i alt

715.163

