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FORENINGSOPLYSNINGER
Forening
Ali Zaib Fondation
Hedegrænsen 8
2605 Brøndby
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Hjemstedskommune: Brøndby
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LEDELSESPÅTEGNING
Ali Zaib Fondation's indsamlingsansvarlige har dags dato behandlet og godkendt det aflagte
indsamlingsregnskab for perioden 21. august 2019 - 20. august 2020.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020. Indtægter og udgifter er i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med den på side 6
beskrevne anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens omfang og
resultat, herunder de totale indsamlede midler med fradrag af udgifter i forbindelse med indsamlingen samt
beskrivelse af indtægter og udgifter er korrekte og fyldestgørende for en økonomisk vurdering af
indsamlingsresultatet for perioden 21. august 2019 - 20. august 2020, i overensstemmelse med
indsamlingstilladelsen fra indsamlingsnævnet.
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om indsamling m.v. jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 1, nr. 3 og § 9, stk. 1, nr. 4 og § 10, stk. 1, nr.
4.
Det er endvidere hvor opfattelse, at ledelsespåtegningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Brøndby, den 11. januar 2021
Indsamlingsansvarlige

John Adal

Mohammad Shafi

Faisal Sheraz
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen i Ali Zaib Foundation
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Ali Zaib Foundation for perioden 21. august 2019 - 20. august 2020 udvisende
et overskud på kr. 91.566, der er anvendt til indsamlingens formål.
Det er vor opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billed af Ali Zaib Foundation indsamling for perioden
21. august 2019 - 20. august 2020 i overenstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om
indsamling m.v.)
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
regnskabet”. Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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 om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at
overholde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af den 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling
m.v.). Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der giver et retvisende billede af Ali Zaib Foundation
indsamling i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om
indsamling m.v.). 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.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
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 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, samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.), 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 regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 160 af den 26. februar 2020 (Bekendtgørelse om indsamling m.v.)
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 Ali Zaib Foundation's interne kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (FORTSAT)
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 noteoplysnngerne,
samt om indsamlingsregnskabet 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.

Kgs. Lyngby, den 11. januar 2021
Ajour Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Cvr.nr.: 33 15 04 82

Michael Bo Andersen
statsautoriseret revisor
MNE29496
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LEDELSESBERETNING
Grundlag for indsamlingen
Ali Zaib Foundation indsamling er foregået i perioden 21. august 2019 - 20. august 2020.
Indsamlingen foregik efter ansøgningen til og indsamlingstilladelsen fra Indsamlingsnævnet.
Formålet med indsamlingen
De indsamlede midler anvendes til fordel for en blodbank i Pakistan, som har til formål at hjælpe børn, der har
brug for blod, som følge af sygdommen Thalassaemir, Hemophilia eller Blodkræft.
Resultat af indsamlingen
Indsamlede midler

kr.

96.741

Disponering af indsamlingsresultatet
Resultatet af indsamlingen er af foreningen disponeret i overensstemmelse med indsamlingstilladelsen fra
Indsamlingsnævnet - j.nr. 19-700-01777
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt
Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse med
Ali Zaib Foundation's indsamling. Indsamlingen er blevet gennemført i overensstemmelse med
indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet - j.nr. 19-700-01777
Indsamlingsregnskabet
Indtægter
Posten indeholder frivillige kontant bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som et direkte resultat af
indsamlingsaktiviteten i perioden 21. august 2019 - 20. august 2020. Bidrag indregnes som indtægter på
tidspunktet for modtagelsen af bidraget.
Udgifter
Posten indeholder udgifter som er indberegnet med det faktiske afholdte og betalte beløb på tdispunktet for
udgifternes betaling. I tillæg hertil er indregnet hensættelse til revision af det aflagte indsamlingsregnskab.
Udgifter i regnskabet er medtaget for perioden 21. august 2019 - 20. august 2020. der indgår alene udgifter
direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger.
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RESULTAT AF INDSAMLINGEN 21. AUGUST 2019 - 20. AUGUST 2020
2019/20
kr.
INDTÆGTER
Indsamling
INDSAMLET I ALT
UDGIFTER
Gebyr til indsamlingsnævnet
Gebyr til pengeinstitut
Hensat til revision
UDGIFTER I ALT
ANVENDELSE
Anvendelse af indsamlede midler
ANVENDELSE I ALT
RESULTAT

96.741
96.741

1.100
325
3.750
5.175

91.566
91.566
0

