Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab
Til Indsamlingsnævnet

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet af indsamleren på grundlag af bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning, samt bekendtgørelse nr. 120 af 26. februar 2020. Dette kræver at vi overholder etiske
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden
væsentligfejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i indsamlingsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig
fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Indsamlingsnævnets j.nr. 20‐700‐03036's udarbejdelse
af indsamlingsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 120 af 26. februar 2020. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af indsamlingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af regnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
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Vi har revideret det udarbejdede indsamlingsregnskab til Indsamlingsnævnets j.nr. 20‐700‐03036,
der omfatter indsamlingsperioden perioden 01‐12‐2020 ‐ 31‐01‐2021. Overskuddet af indsamlingen
udgør kr. 142.244. Al overskud er anvendt til fordel for opførsel af en moské og en brønd.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet for perioden 01‐12‐2020 ‐ 31‐01‐2021 i alle væsentlige henseender
er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 120 af 26. februar 2020.

Frederiksberg, se Penneo
CY Revision Registreret revisionsfirma ApS
CVR-nr. 41 47 40 84
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Børge Jimmy Højmose Christiansen, registreret revisor
mne25196

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Børge Jimmy Højmose Christiansen
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