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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i FORENING FOR ISLAMISK KULTUR OG VIDEN og indsamlingsnævnet
Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet(indsamlingsregnskabet) for FORENING FOR ISLAMISK KULTUR OG VIDEN for
regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet(indsamlingsregnskabet) udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet(indsamlingsregnskabet), bortset fra de mulige indvirkninger af det
forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlaget for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31‐12‐2019, samt af resultatet af foreningens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven
(indsamlingsregnskabet).
Det er endvidere vores opfattelse af, at indsamlingsregnskabet for indsamlingsåret (jf. ovenstående) i alle
væsentlige hensseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014.

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.
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Grundlag for konklusion med forbehold
Forbehold:
Manglende revisionsbevis for balancen pr 31/12 2018.
Manglende oplysninger for cafe/kantine drift, herunder køb/salg og varebeholdninger (revisionsbevis).
Manglende oplysninger omkring kontante donationer(revisionsbevis).
Manglende oplysninger omkring donationer/gaver bestående i at foreningens medlemmer har betalt udgifter for
foreningen(revisionsbevis).
Manglende revisionsbevis for de i balancen pr 31/1 2018 anførte indestående/gæld på bankkonti.
Manglende revisionsbevis for beholdning af kontanter.
Ad. 1 Balance pr 31/12 2018.
I strid med foreningens vedtægter og Civilstyrelsen krav er foreningens årsrapport for 2018 ikke revidere, herunder
forsynet med revisionspåtegning.
Det har været muligt at indhente revisionsbevis for de i årsrapporten 2018 anførte depositum, dog skal der ske en
korrektion af dette, hvilket er indarbejdet i indeværende årsrapport.
Der er ikke udarbejdet regnskab for regnskabsåret 2018, hvilket betyder at aktiver og passiver fra foreningens
årsrapport 2017 urigtigt er overført som værende reelle værdier pr 31/12 2018 og samtidig hermed mangler
udarbejdelse af forenings drift regnskab med dertilhørende virkning på forenings aktiver og passiver.
Ad. 2 Cafe/kantinedrift.
Foreningen har en cafe/kantine med salg af brød/kager vand, mv. der er i dette sammenhængende ikke fremlagt
oplysninger til brug for årsrapporten, herunder ikke fremlagt oplysninger om køb og salg, samt kassebeholdning,
bevægelser i denne og varebeholdning, forskydning i denne samt optælling af varelager, henholdsvis 31/12 2018
og 31/12 2019.
Vi blev valgt som revisorer for foreningen den 18. april 2021 og var derfor ikke i stand til at observere optællingen
af de fysiske varebeholdninger ved begyndelsen af dette regnskabsår eller på anden vis været i stand til at opnå
bevis om tilstedeværelsen af de fysiske varebeholdninger. Da varebeholdningerne ved regnskabsårets begyndelse
påvirker opgørelsen af resultatet for 2019, var vi ikke i stand til at afgøre, om det ville være nødvendigt at regulere
resultatet og egenkapitalen ved regnskabsårets begyndelse. Som følge heraf modificerede vi vores konklusion om
årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Vores konklusion om indeværende periodes årsregnskab er også
modificeret som følge af dette forholds mulige indvirkning på sammenligneligheden mellem indeværende periodes
tal og sammenligningstallene.
Ad. 3 Kontante donationer.
Der forligger intet regnskab for modtagelse af kontante donationer samt anvendelse af disse
Ad.4 Andre donationer/gaver
Der forligger ikke regnskab for donationer/gaver af foreningens medlemmer, der er anvendt til afholdelse af
foreningens udgifter, bla. Ved at foreningens medlemmer har betalt forenings udgifter.
Ad. 5 Indestående/gæld på bankkonti pr 31/12 2017 og 2018
Det har ikke været muligt at indhente revisionsbevis for henholdsvis indestående/gæld for disse 2 bankkonti
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Ad. 6 Kontanter
Der forligger ikke optællinger af kontantbeholdninger pr 31. december 2019, samt kasserapporter eller anden
opgørelse af kontant køb og salg.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Fremhævelse om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde bestemmelserne
i Bekendtgørelse nr.160 af 26. februar 2020 samt Lov om indsamling nr. 511 af 26. maj 2014. Som følge heraf kan
regnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet (indsamlingsregnskabet)
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab(indsamlingsregnskab), 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(indsamlingsregnskab) uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet(indsamlingsregnskabet) 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(indsamlingsregnskabet) på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at opløse foreningen, indstille foreningens virke eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet(indsamlingsregnskabet)
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet(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
årsregnskabet.
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(indsamlingsregnskab) 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 selskabets
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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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabe(indsamlingsregnskabett,
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
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet (indsamlingsregnskabet) omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet(indsamlingsregnskabet) er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet(indsamlingsregnskabet) 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.
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

E‐mail
CVR‐nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

FORENING FOR ISLAMISK KULTUR OG VIDEN
Heimdalsgade 39,
2200 København N
hazemelyahya@yahoo.dk
28694121
06‐01‐2014
København
01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019

Bestyrelse

Naji Ali
Ibrahim El‐Sayid
Awas Shoaib
Iyad Aysk

Revisor

Revisionsfa. J.S. Jakobsen
V/Reg.Revisor Jan S., Jakobsen
Carlsbergvej 6
3660 Stenløse
22213130
revisor@info.dk
15515554
Jan Svend Jakobsen, Registreret revisor
Jan S. Jakobsen

Telefon
E‐mail
CVR‐nr.
Kontaktpersoner

Advokat

CHP LEX
Jakob Busse
Ny Vestergade 17
1471 København K

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Filialen på Nørrebro
Nørebrogade 50‐52
2200 København N
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter består i drift af moske samt cafe for foreningenes medlemmer samt dennes
gæster.
Endvidere fremgår følgende formål af foreningens vedtægter:
Foreningens formål defineres således:
‐ At give alle interesserede et retvisende billede af Islam
‐ At videreformidle Islams barmhjertehed til alle interesserede
‐ At udføre forskellige aktiviteter for alle interesserede med henblik på at vise Islams evne til sameksistens med
andre kulturer.
‐ At være muslimernes talerør til andre aktører.
Formandens beretning for 2019
Foreningen har haft en del udfordringer, som der arbejdes for at løse.
1) Foreningens konto blev lukket ned januar 2018. Heldigvis fik vi en konto hos
Arbejdernes Landsbank.
2) Den stadige massive negative fokus på Islam i medierne, gør kontakten til
diveres skoler, klubber m.m meget svær. Dog er nysgerrigheden omkring Islam
stigende. Dette åbner nogle døre for os som vi skal være bedre til at udnytte.
3) Selvom Indsamlingsnævnet accepterer kontante indsamlinger, ønsker Foreningen
at arbejde på kun at modtage digitale donationer.
4) Vi kunne godt hold foreningen i gang med daglig aktiviteter, og betale forening regninger (husleje, el ...etc)

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 01‐01‐2019 ‐ 31‐12‐2019 udviser et resultat på kr. 102.673, og
foreningens balance pr. 31‐12‐2019 udviser en balancesum på kr. 231.356, og en egenkapital på kr. 200.106.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens
finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
Der forventes en positiv udvikling i foreningens aktiviteter i det kommende år.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for FORENING FOR ISLAMISK KULTUR OG VIDEN for 2019 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, med tilvalg fra højre klasser.
Årsrapporten omfatter udelukkende foreningens forhold. Indehaverens øvrige indkomst‐ og formueforhold
fremgår således ikke af årsrapporten.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Rettelse af væsentlige fejl vedrørende foregående år
Tilgodehavende hos Ørsted pr 31/12 ‐2018 var ikke indregnet under aktiver og tilsvarende indtægtsført i 2018.
Udgift til revisor pr 31/12 2018, var ikke afsat under leverandører af vare og tjenesteydelser eller skyldig
omkostninger og tilsvarende udgiftsført.
Registret depositum ‐husleje var ikke korrekt opdelt i depositum og forudbetalt leje, regulering i januar måned
2018 er ikke fortaget
De relevante korrektioner her er fortaget og indregnet under egenkapitalen som reguleringer til primo.
Foreningens 2 bankkonti fra 2017 er ikke revideret i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2018 og
tilsvarende er der ikke taget stilling til foreningens råderet over disse.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at foreningen modtager donationer for dens medlemmer.
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opfylde foreningens formål i
følgede foreningns vedtægter samt afholdte omkostninger i forbindelse med drift af foreningens Cafe og måske,
samt de med disse aktiviteter forbundende administrative omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,
og forpligtelsens 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 effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab
og ‐gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be‐ eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning (donationer)
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, i takt foreningen modtager donationer/bidrag og gaver fra
foreningens medlemmer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til husleje, El, Gebyrer, revisor og advokat.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og ‐omkostninger,

Balancen
Andre finansielle anlægsaktiver
Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Kapitalkonto
Udtrykker foreningens medlemmers indestående iforeningen, opgjort som forskellen mellem foreningens
indregnede aktiver og forpligtelser.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Eventualaktiver og ‐forpligtelser
Eventualaktiver og ‐forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse C om pengestrømsopgørelsen.
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Resultatopgørelse

Note

2019
kr.

2018
kr.

1
2, 3, 4

534.710
‐431.650

0
0

Bruttofortjeneste

103.060

0

Driftsresultat

103.060

0

‐387
102.673

0
0

102.673

0

102.673
102.673

0
0

Donationer
Andre eksterne omkostninger

Finansielle omkostninger
Resultat før skat

5

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
Resultatdisponering

6
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Balance 31. december 2019
2019
kr.

2018
kr.

105.868
105.868

98.437
98.437

105.868

98.437

125.488

30.245

Omsætningsaktiver

125.488

30.245

Aktiver

231.356

128.682

Note
Aktiver
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

7

Anlægsaktiver
Likvide beholdninger

8
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Balance 31. december 2019

2019
kr.

2018
kr.

9

200.106
200.106

128.682
128.682

10

31.250
31.250

0
0

31.250

0

231.356

128.682

Note
Passiver
Overført resultat
Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser
Passiver

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

11
12
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Pengestrømsopgørelse

2019
kr.

2018
kr.

102.673
‐10.063
1.628

0

Årets resultat
Betalt revisor indeværende år
Øvrige reguleringer
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.
Pengestrøm fra driftsaktivitet

31.250
125.488

0
0
0
0

Ændringer i likvider
Likvider, ultimo

125.488
125.488

0
0

Det bemærkes at indestående likvide midler pr 31. december 2018 er "udgiftsført" over egenkapitalen idet
foreningen oplyser at foreningen, ikke efterfølgende har haft råderet over dette indestående.
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Noter
2019

2018

534.703
7
534.710

0
0
0

377.017
10.752
387.769

0
0
0

3.135
896
1.100
5.131

0
0
0
0

31.250
7.500
38.750

0
0
0

387
387

0
0

102.673
102.673

0
0

52.958
52.910
105.868

98.437
0
98.437

28.337
97.151
0
0
125.488

0
0
30.393
‐148
30.245

1. Nettoomsætning
Donationer
Cafe/Kantinesalg

2. Lokale Omkostninger
Husleje U/M
El

3. Gebyrer mv.
Fødevarestyrelsen
Porto & Gebyrer
Indsamlingsnævnet

4. Ekstern Assistance
Revisor/bogføringsassistance
Advokat

5. Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

6. Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

7. Deposita
Depositum
Forudbetalt leje

8. Likvide beholdninger
AL Insamling
AL Nem
Ukendt 1
Ukendt 2
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Noter
2019

2018

128.682
‐31.249
102.673
200.106

128.682
0
0
128.682

31.250
31.250

0
0

31.250

0

9. Overført resultat
Saldo primo
Korrektion primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

10. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kreditorer manuel

Afsat revision af 2019

11. Eventualforpligtelser
Foreningen har en igangværende salg med udlejer, om huslejforhøjelse, udfaldet af denne kendes ikke men
forventes at medføre omkostninger til foreningens advokat (størrelse og tidspunkt usikkert) og evt yderligere
omkostninger der sigeledes er ubekendte med hensyn til størrelse og tidspunkt.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
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