Regnskab for Foreningen Amanah Aid indsamling til fordel for
foreningens virke herunder opfyldelse af foreningens formål og
driftsudgifter Indsamlingsperiode: 01 januar 2020 – 01 januar 2021
under Indsamlingsnævnets J.nr. 19-700-02077
Indsamlede midler i alt
Overført fra sisdste år
Til rest til anvendelse til formålet

456.705
146.260
602.965
-596.299

Annoncer og reklame

-3.000

Bank & Mobilepay gebyr

-3.261

Bank renter
Overført til næste år

-404
0

Bestyrelsens erklæringer
Vi skal hermed erklære, at
 Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med de af Indsamlingsnævnet givne vilkår
 Indsamlingen er foretaget via kontooverførsel, sociale medier og MobilePay
 Kravene til indsamling er opfyldt
 Midlerne efter fradrag af omkostninger i sin helhed er anvendt til formålet
 Ovenstående regnskab i sin helhed er retvisende
 Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indsamlingsloven og Bekendtgørelse om indsamling

Hvidovre, den 15. januar 2021

Hawal Saleh
Ecevit Tiftikci

Erdal Tekdeveli

Islim Kiran

Tülay Kütük
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Foreningens udførte projekter i indsamlingsperioden

Indsamlinger
Donation
Zakat ul-Fitrah/Ramadan almisse
Zakat/Almisse
Sadaqa/Almisse
Kurban/Ofring af dyr
Brønd projekter
Giv en ged projekt
Telt
Koran uddeling projekt
Hjælp til forældreløse projekt
Kul/Brænde
Tæpper
Ramadan middag
Indsamlinger i alt

29.825,00
12.950,00
52.126,00
2.090,00
4.400,00
298.644,04
4.550,00
6.500,00
100,00
2.650,00
1.650,00
3.080,00
38.140,00
456.705,04

Overført til samarbejdspartner
Samarbejspartner
Overført i alt

-596.299,06
-596.299,06

Salgs- og rejseomkostninger
Annoncer og reklame
Salgs- og rejseomkostninger i alt

-3.000,00
-3.000,00

Administrationsomkostninger
Porto og gebyrer
Mobilepay gebyr
Administrationsomkostninger i alt

-1.599,37
-1.662,00
-3.261,37

Renteudgifter
Renteudgift, bank
Renteudgifter i alt
RESULTAT

-404,18
-404,18
-146.259,57
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Beregn af indtægter & udgifter

Den uafhængige revisors erklæring

Til Indsamlingsnævnet samt Amanah Aid
Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for indsamlinger til foreningen Amanah Aid, de indsamlede
penge er gået til indsamlingsformålet under Indsamlingsnævnets journal kr. 19-700-02077.
Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Indsamlingsnævnets skrivelse af 01
januar 2020, Indsamlingsloven samt Bekendtgørelsen om indsamling.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne
i Indsamlingsnævnets regelsæt for revision af indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af Indsamlingskomitéen 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til
Indsamlingsnævnets retningslinjer. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe
Indsamlingskomitéen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Indsamlingsnævnets
retningslinjer. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingsnævnet og Indsamlingskomitéen
og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end disse.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingskomitéens ansvar for indsamlingsregnskabet
Indsamlingskomitéen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle
væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets
retningslinjer. Indsamlingskomitéen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
komitéen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer, Indsamlingsloven samt
Bekendtgørelsen om indsamling.

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 indsamlingsregnskabet,
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 af indsamlingsregnskabet
for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af indsamlingskomitéens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af indsamlingskomitéen,
er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
indsamlingskomitéen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med indsamlingskomitéen 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.

Valby, den 15. januar 2021
RH Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 32319998 mne10279

Poul Mahrt
Statsautoriseret revisor
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Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
erklæring 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, jf. Indsamlingsnævnets regler herom,
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 øko økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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