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Minhaj ul Quran International Denmark

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Minhaj ul Quran
International Denmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.
Vi erklærer, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og indsamingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 17. september 2020

Bestyrelsen

Urfan Ahmed

Sajad Ahmed

Mohammad Naveed Anjam

Formand

Rizwan Ahmad Chaudhry

Imtiaz Mohammad
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Minhaj ul Quran International Denmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Minhaj ul Quran International Denmark

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Minhaj ul Quran International Denmark for regnskabsåret
01.01.19 - 31.12.19, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag 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 standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 henhold 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
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 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 årsregnskabet 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Minhaj ul Quran International Denmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 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 gældende 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 regn-

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 denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion 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.
• 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 foreningens 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 sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Minhaj ul Quran International Denmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion 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 ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 17. september 2020
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Stender
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne34090
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Minhaj ul Quran International Denmark

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Minhaj ul Quran (”MQI”) er en verdensomspændende organisation som globalt arbejder for at
promovere uddannelse, velfærd, fred og harmoni, forsonlighed og tolerance. Foreningen
arrangerer endvidere fælles, frivillig, almennyttig og almenvelgørende folkeoplysende
virksomhed først og fremmest for medlemmerne, men generelt for alle interesserede, især for
børn og unge under 25 år i form af sociale, kulturelle, religiøse, oplysende og
idrætsaktiviteter.
Foreningen Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK), CVR-nr. 14 93 39 99 omfatter
følgende:

Bestyrelsens beretning
MQI-DK er struktureret således, at der modtages følgende indtægter:
Donationer fra medlemmer og ikke-medlemmer som kan modtages møntet på specifikke
velgørenhedsprojekter samt generelle donationer iht. det generelle velgørenhedsarbejde MQI
udfører, herunder den løbende drift og administration. Donationerne modtages månedligt fra
betalende medlemmer samt fra både medlemmer og ikke-medlemmer til arrangementer og
begivenheder i årets løb, i form af ugentlige begivenheder som fredagsbøn, månedlige
begivenheder som spirituelle forsamlinger og årlige begivenheder som Ramadan samt øvrige
religiøse begivenheder. Blandt indtægterne omfatter også modtagelse af kontingenter fra
betalende medlemmer.
Uddannelsesgebyrer for elever, som går til løn til undervisere med henblik på afvikling af
sociale, kulturelle, religiøse, oplysende og idrætsaktiviteter
Indmeldelsesgebyrer som skal betales for nye medlemmer
Den primære donationskilde afstedkommes fra "in-house" aktiviteter hos MQI DK, samt
diverse indsamlinger til nedennævnte velgørenhedsprojekter.
For så vidt angår donationer, der modtages til velgørenhedsarbejde, har MQI-DK et stærkt
samarbejde med MWF UK (Minhaj Welfare Foundation UK) som implementeringspartner,
som er en registreret velgørenhedsorganisation med registreringsnummer 1084057 i England
& Wales samt SC043566 i Skotland. Der henvises til https://www.minhaiwelfare.org/ for
yderligere oplysninger. De respektive velgørenhedsprojekter er baseret på udvalgte aktuelle
kriser i verdenen.
Der har i 2019 været fokus på nedenstående projekter. Der er i alt foretaget uddelinger for
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Trossamfundet Minhaj Ul Quran International Denmark (Bispevej 25, 2400 København NV)
Menigheden Minhaj Ul Quran Valby (Valhøjvej 15 B, 2500 Valby)

Minhaj ul Quran International Denmark

Ledelsesberetning

DKK 1.866 t.kr.
Vandpumper & Rohingya (511 t.kr.): Dette projekt har haft til formål at bygge rene
vandfaciliteter i udsatte områder af Pakistan. Derudover har projektet haft til formål at
forsyne nødhjælp (mad, vand og medicin) til Rohingya-flygtninge i flygtningelejre i
Bangladesh.

Ramadan & Qurbani (1.004 t.kr.): Dette projekt har haft til formål at:
Forsyne udsatte områder i Kenya og Pakistan med madpakker.
Forsyne udsatte familier med nødhjælp i form af mad og andre fornødenheder til kvinder
og børn i Pakistan.
Bygge rene vandfaciliteter i udsatte områder af Pakistan.
Forsyne nødhjælp (mad, vand og medicin) til ofre for naturkatastrofer i Pakistan.
Bygning og udvikling af skole for piger med baggrund fra udsatte områder i Pakistan.
Aaghosh (158 t.kr.): Dette projekt har haft til formål at sørge for fattige og forældreløse børn til
forbedret levevilkår ved at tilvejebringe og opgraderede deres ophold- og
uddannelsesfaciliteter. At yde årlig sponsorering af forældreløse og trængende børn, der bor i
Pakistan for at sikre, at de har adgang til kvalitetsophold og uddannelse.
Ziafat e Milad (25 t.kr.): Dette projekt har haft til formål at sørge for bespisning af fattige og
trængende personer i Pakistan
Minhaj-ul-Quran International Denmarks ledelse skal hermed som led i årsberetningen,
bemærke, at den ene menighed under trossamfundet, Minhaj-ul-Quran International
Denmark (MQI-DK), som er beliggende på Øresundsvej 51, 2300 København S, under navnet
Minhaj Ul-Quran International Danmark Amager (CVR-nr. 30259963), i årets løb har solgt
ejendommen på Øresundsvej 51, 2300 København S, som led i et byggeprojekt.
Byggeprojektet går ud på, at menigheden har solgt ejendommen til investor, Øresundsvej 51
Komplementar ApS, betinget af, at selve trossamfundet, Minhaj-ul-Quran International
Denmark (CVR-nr. 14933999) efter opførelse af et nyt byggeri med 2-etagers kulturcenter og
studieboliger på de øvre etager, kan købe to ejerlejligheder i det nye byggeri for den
selvsamme sum, som ejendommen er solgt til i første omgang.
Selve handlen er udført med et betinget transportskøde, som således kommer retur til
trossamfundet, idet trossamfundet herefter bliver ejer af to ejerlejligheder i nybyggeriet
svarende til et to-etagers kulturcenter.
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Almisse (168 t.kr.): Disse midler er gået til diverse almisse, som omfatter:
Forbedrede levevilkår for forældreløse og udsatte børn i Pakistan.
Forsyne udsatte familier med nødhjælp i form af mad og andre livsfornødenheder til
kvinder og børn i Pakistan.
Uddannelse til forældreløse og udsatte børn i Pakistan
Bygning og udvikling af skole for piger med baggrund fra udsatte områder i Pakistan.

Minhaj ul Quran International Denmark

Ledelsesberetning

Penneo dokumentnøgle: 35BU4-A36HY-QVH1H-PUJFP-X5ZWW-IV4XO

Som led i handlen har trossamfundet modtaget en sikkerhedsstillelse fra investor på kr.
4.000.000,00 eks. moms, hvilken indestår på en advokats klientkonto i trossamfundets navn.
Det forventes, at byggeriet vil stå færdigt inden udgangen af 2021, hvorefter de to
ejerlejligheder bliver skødet til trossamfundet, Minhaj-ul-Quran International Denmark (CVRnr. 14933999).
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Minhaj ul Quran International Denmark

2019
DKK

2018
DKK

3.586.189

3.689.341

4.000.000

0

Indtægter i alt

7.586.189

3.689.341

Andre eksterne omkostninger (note 3)

-1.738.357

-2.461.326

Bruttofortjeneste

5.847.832

1.228.015

Resultat af primær drift

5.847.832

1.228.015

Årets resultat

5.847.832

1.228.015

Årets uddelinger
Overført resultat

-1.865.753
7.713.585

-2.017.303
3.245.318

I alt

5.847.832

1.228.015

Note

1

Indtægter fra donationer, kontingenter mv.
Andre driftsindtægter

Forslag til resultatdisponering
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Resultatopgørelse

Minhaj ul Quran International Denmark

Balance

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

19.523.758

19.523.758

Materielle anlægsaktiver i alt

19.523.758

19.523.758

Anlægsaktiver i alt

19.523.758

19.523.758

Andre tilgodehavender

5.000.000

237.509

Tilgodehavender i alt

5.000.000

237.509

605.101

631.607

605.101

631.607

5.605.101

869.116

25.128.859

20.392.874

Note

Grunde og bygninger
4

5

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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AKTIVER

Minhaj ul Quran International Denmark

Balance

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

18.297.269
7.713.585
-1.865.753

18.936.007
3.245.318
-2.017.303

24.145.101

20.164.022

135.000

135.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt

135.000

135.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

71.275
777.483

87.501
6.351

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

848.758

93.852

Gældsforpligtelser i alt

983.758

228.852

25.128.859

20.392.874

Note

Foreningskapital
Overført resultat
Årets uddelinger
Egenkapital i alt
Anden gæld

6

Passiver i alt

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

2019
DKK

2018
DKK

Donationer til specifikke projekter
Elevkontingenter (Uddannelse)
Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer
Generelle donationer til projekter, drift og administration

916.603
744.267
750
1.924.569

723.850
656.659
16.050
2.292.782

I alt

3.586.189

3.689.341

Der gives nedenfor oplysninger om donationernes fordeling på aktiviteter i foreningens regnskabspraksis og følger foreningens interne økonomistyring.
Nettoomsætningen fordeler sig således på aktiviteter:
Donationer fra samme donator, der enkeltvis eller samlet
overstiger kr. 20.000
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym (enkeltmandsvirksomhed)

0
27.800
23.375
21.600
21.400
20.600
20.200
20.200
20.150
25.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200.325

0

Vandpumper
Almisse / Zakaat
Ramadan & Qurbani
Aghosh
Zalafat e Milad

511.260
168.403
1.002.780
158.310
25.000

205.500
600.000
853.725
327.900
29.928

I alt

1.865.753

2.017.053

I alt

2. Uddelinger
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1. Indtægter fra donationer, kontingenter mv.

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

2019
DKK

2018
DKK

4.688
25.020
4.712
2.566
1.939
8.179
33.451
5.988
61.753
75.064
354.713
6.896
101.250
27.000
59.578
3.116
18.750
102.218
163.816
10.572
0
0
54.652
264.496
155.677
189.978
2.285

27.828
6.780
0
2.082
0
31.564
18.862
29.113
60.337
66.250
712.094
14.982
22.194
0
35.591
40.348
5.000
163.364
242.490
8.570
2.232
731
31.915
263.584
0
0
675.415

1.738.357

2.461.326

Kontorartikler
It-omkostninger
Forsikringer
Software
Reparation og vedligeholdelse af inventar
Mindre nyanskaffelser
Telefon og internet
Leje/leasing af kontorinventar
Gebyr & PBS Gebyr
Revisorhonorar
Lønninger
ATP og arbejdsgivernes samlet betaling
Undervisningsmateriale
Diverse
Rejseudgifter
Fortæring, konference
Leje lokaler
El, vand og varme
Reparation og vedligeholdelse
Rengøring
Alarm
Renovation
Småanskaffelser
Fællesudgifter
Moms uden kompensation år 2018
Advokatomkostninger
Nedskrivning på tilgodehavender
I alt

15

Penneo dokumentnøgle: 35BU4-A36HY-QVH1H-PUJFP-X5ZWW-IV4XO

3. Administrationsomkostninger

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Kostpris pr. 01.01.19

19.523.758

Kostpris pr. 31.12.19

19.523.758

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19

19.523.758

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

Andre tilgodehavender
Moms og afgifter

5.000.000
0

0
237.509

I alt

5.000.000

237.509

5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender kr.
ejendommeØresundsvej 51.

5.000.000

er

alene

tilgodehavende

salgssum

for

6. Anden gæld
Moms og afgifter
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser

774.643
0
2.840

0
5.215
1.136

I alt

777.483

6.351

Moms og afgifter kr. 774.643 er sammensat således moms ved salg af ejendommen
Øresundsvej kr. 1.000.000 herfra fratrækkes indgående moms som der skal ansøges om at få
refunderet i år 2021 på kr. 225.357.

16

Penneo dokumentnøgle: 35BU4-A36HY-QVH1H-PUJFP-X5ZWW-IV4XO

Grunde og bygninger

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Foreningen har udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 35.000.000, der giver pant i grunde og
bygning med regnskabsmæssig værdi på 19.523.758. Ejerpantebrevet er deoponeret til
sikkerhed med alt mellemværende med finansieringsinstitut.

8. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.
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.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Indtægter fra donationer og kontingenter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt betaling og
risikoovergang har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når indsamlingsbeløbet
kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt.
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GENERELT

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktiviteter.
Andre eksterne omkostninger

Skat af årets resultat
Foreningen er en almenvelgørende forening og således skattefri. Der indregnes derfor ikke
skat i årsregnskabet.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
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Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler herunder
andre omkostninger og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Minhaj ul Quran International Denmark

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -
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Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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