Den uafhængige revisors erklæring for indsamlingsregnskab vedrørende
indsamling i perioden 2. november 2019 – 1. november 2020 for Salsabil j.nr.:
18-920-02850

Konklusion
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 2. november 2019 – 1.
november 2020 for Salsabil, der har samlet ind til køb Kappelvænget 4-6 og efterfølgende
renovering og vedligeholdelse eller køb af en ejendom til nogenlunde samme pris.
Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede beløb på 388.568,40 kr. og udgifter for 0 kr., samlet
resultat på 388.568,40 kr.
Det er vor opfattelse, at indsamlingen for perioden 2. november 2019 – 1. november 2020 i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelsen
nr. 820 af 27. juni 2014.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af
indsamlingsregnskabet“. 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det
er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet – anvendt regnskabspraksis samt
begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan
indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Salsabil og Indsamlingsnævnet og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end Salsabil og Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
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Til Indsamlingsnævnet

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 vor 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.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Visma Addo identifikationsnummer: 63e06451-f54e-40a6-80ad-d1e2147f8979

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vort 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 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
indsamlingsregnskabet.

Albertslund, den 27. maj 2021
Danica
Godkendt Revisionsfirma ApS
CVR-nr. 37 60 36 86

Erkan Basoda
Godkendt revisor
MNE-nr.: mne35855
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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.

Dato: 27.05.2021

Regnskab for indsaming foretaget i perioden fra den 2. november 2019 til den 1. november 2020
J.nr.: 18-920-02850

388.568,40 kr.
388.568,40 kr.

Administrationsomkostninger mv.
Gebyrer mv.
Samlede udgifter

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Overskud

388.568,40 kr.

Midlerne skal anvendes ubeskåret til køb af Kappelvænget 4-6 og efterfølgende renovering
og vedligeholdelse eller køb af en ejendom til nogenlunde samme pris. Alt overskud er
endnu ikke brugt, hvorfor der skal ske eftersendelse af yderligere erklæring om anvendelsen
af indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.
Indsamlingens overskud vedr. på 388.568,40 kr., er endnu ikke anvendt, og undertegnede
eftersender inden er år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9,
stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingerne og erklærer ved underskrift, at
indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 3.

Godkendt af bestyrelsen den 27. maj 2021
Salsabil
Kappelvænget 6 C, st.
8210 Aarhus V
CVR-nr.: 34 50 62 72

Abubakar Abdirashid Yasin

Nejra Kolic

Faris Riyad Kachchi

Abir Halloum

Bilal Mahmoud Kais

Idris Sabri Mohamad

Robin Uthman Nielsen

Hani Haj Sassi

Salman El-Qasimi
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Samlede indtægter via indsamling i ovennævnte periode
Samlede indtægter

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.
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Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-981362474837

Siad Dahir Ali
18-10-2021 14:49

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2021-10-18 14:12 Underskriftsprocessen er startet
2021-10-18 14:12 En besked er sendt til Siad Dahir Ali
2021-10-18 14:47 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Siad Dahir Ali og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 62.198.x.x
2021-10-18 14:47 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Siad Dahir Ali
2021-10-18 14:49 Siad Dahir Ali har underskrevet dokumentet Erklæring underskrevet-Salsabil.pdf via NemID privat (PID: 9208-20022-981362474837)
2021-10-18 14:49 Alle dokumenter sendt til Siad Dahir Ali er blevet underskrevet
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