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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt indsamlingsregnskab vedrørende indsamling af penge til brug for
renovering af Trossamfundets lokaler i moskeen beliggende Dortheavej 45, 2400 København NV.
Indsamlingen er foretaget i perioden 24. april 2020 - 23. april 2021.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26/02/2020 om
indsamling m.v.

København, den 9. december 2021
Bestyrelsen

Mohamed Ziad Nehme

Faisal Attazgharti

Formand

Mohamad Youssef Freije

Ali Adel Mahmoud

Kamran Iqbal Dar

Ahmad Ibrahim Yassine

Ben Yones Essabar
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Jeg anser indsamlingen for foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven, og jeg anser
regnskabet udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26/02/2020 om
indsamling m.v.

Den uafhængige revisors erklæring
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet "Indsamling (j.nr. 20-700-02374) til brug for renovering af
Trossamfundet lokaler i moskeen beliggende Dortheavej 45, 2400 København NV" for perioden 1.
april 2019 - 31. marts 2020. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lovbekendtgørelse om
indsamling m.v. nr. 160 af 26/02/2020 (i det følgende kaldet "retningslinjerne").
Det er vores opfattelse af indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bestemmelse i lovbekendtgørelse om indsamling
m.v. nr. 160 af 26/02/2020. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab". 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 af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt
begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til
retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de
indsamlingsansvarlige til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i retningslinjerne.
Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet
De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle
væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De
indsamlingsansvarlige har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige
anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Grundlag for konklusion

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 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 lovbekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160 af
26/02/2020, 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.

• 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 egent 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 virksomhedens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de
indsamlingsansvarlige har udarbejdet, er rimelige.
Vi kommunikerer med de indsamlingsansvarlige 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.

Søborg, den 9. decemeber 2021
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Nygaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 11743
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt lovbekendtgørelse om indsamling m.v. nr. 160
af 26/02/2020, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
I henhold til Indsamlingsnævnet retningslinjer skal aflæggelsen af indsamlingsregnskabet være i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26/02/2020 om indsamling m.v.
Indsamlede midler
Indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som er indsamlet via foreningens hjemmeside,
mobile betalingsløsninger, events, indbetalinger til Trossamfundet bankkonto samt
indsamlingsbøsser opsat i Trossamfundets lokaler.
Direkte omkostninger
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I indsamlingsregnskabet indregnes alle afholdte omkostninger til at facilitere indsamlingen.
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Resultatopgørelse for 24. april 2020 - 23. april 2021
2020/21
kr.

Note
1

Indsamlede midler (kto. 5501 6266212400)
Indtægter i alt

2

Direkte omkostninger
Negative renter på bankkonto
Omkostninger i alt

-7.578,64
-41.196,58
-48.775,22

Resultat af indsamlingen

2.951.942,02

Disponering
Anvendt 1. april 2019 - 31. marts 2020
Til senere anvendelse
Disponering i alt

112.746,20
2.839.195,82
2.951.942,02
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3

3.000.717,24
3.000.717,24

Noter til regnskabet
Note 1 - Indsamlede midler (kto. 5501 6266212400)
Indsamlede midler 1.4.2019 - 31.12.2019
Indsamlede midler 1.1.2020 - 31.3.2020
Indsamlede midler i alt

Note 2 - Direkte omkostninger
Gebyr til Indsamlingsnævnet
Gebyr bank
Revisorhonorar
Direkte omkostninger i alt

2.743.146,29
257.570,95
3.000.717,24

Note 3 - Disponering
Indsamlede midler anvendt til byggematerialer m.v.
Indsamlede midler til senere anvendelse
Disponering i alt

112.746,20
2.839.195,82
2.951.942,02

Anvendelse af de indsamlede midler:
Indsamlingens formål er at indsamle midler til brug for renovering af lokaler i moskeen beliggende
Dortheavej 45, 2400 København NV. Det Islamiske Trossamfund i Danmark er en frivillig foreningen,
og renovering af lokalerne er indtil videre sket på frivillig basis og strækker sig derfor over en
længere periode. Omkostningerne forbundet med renovering af lokalerne omfatter indtil videre
udelukkende materialeomkostninger, men vil på sigt også omfatte betalt arbejdskraft. Det samlede
budget for renoveringen udgør ca. 9 mio. kr. hvilket nødvendiggør indsamling af yderligere midler
således at renoveringen kan færdiggøres i løbet af de kommende år.
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1.100,00
228,64
6.250,00
7.578,64

Ledelsens regnskabserklæring vedrørende indsamlingsregnskab for
Det Islamiske Trossamfund i Danmark, renovering af lokaler i moskeen beliggende
Dortheavej 45, 2400 København NV i perioden 24. april 2020 - 23. april 2021
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af indsamlingsregnskab for Det
Islamiske Trossamfund i Danmarks indsamling til brug for renovering af Trossamfundet lokaler i
moskeen beliggende Dortheavej 45, 2400 København NV, som omfatter anvendt regnskabspraksis
og resultatopgørelse med tilhørende noter.

Jeg har som medlem af ledelsen i Det Islamiske Trossamfund i Danmark ansvaret for at udarbejde og
aflægge et indsamlingsregnskab, som giver et retvisende billede i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 160 af 26/02/2020. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et
indsamlingsregnskab der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig
regnskabspraksis.
Jeg har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhentet relevante informationer fra de relevante
personaer, som er i besiddelse af information om relevante forhold.
Til bekræftelse af, at jeg til revisionen har givet alle relevante oplysninger, skal jeg hermed efter
bedste overbevisning erklære følgende:
om indsamlingsregnskabet som helhed
at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr.
at resultatopgørelsen er periodiseret og indeholder alle væsentlige indtægter og omkostninger,
at periodiseringen er sket ud fra bedste skøn og
at jeg ikke er bekendt med forhold af betydning for indsamlingsregnskabet, som ikke allerede
kommet til udtryk i indsamlingsregnskabet.
København, den 09. december 2021
Bestyrelsen

Mohamed Ziad Nehme

Faisal Attazgharti

Formand

Mohamad Youssef Freije

Ali Adel Mahmoud

Kamran Iqbal Dar

Ahmad Ibrahim Yassine

Ben Yones Essabar
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Revisionen af indsamlingsregnskabet udføres med det formål at kunne forsyne
indsamlingsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt indsamlingsregnskabet giver et
retvisende billede af resultat i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26/02/2020.
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