Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses Regnskab for Søskende menighed
kampagnen indsamling til fordel for fondens virke herunder opfyldelse af
Fondens formål og driftsudgifter Indsamlingsperiode: 01 januar 2020 – 31
december 2020
under Indsamlingsnævnets sagsnr. 20-700-02245
342.618,00
342.618,00
-220.997,57
-351,75
-5.508,83
115.759,85

Bestyrelsens erklæringer
Vi skal hermed erklære, at
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med de af Indsamlingsnævnet givne vilkår
Indsamlingen er foretaget via kontant, kontooverførsel, sociale medier og MobilePay
Kravene til indsamling er opfyldt
Midlerne efter fradrag af omkostninger i sin helhed er anvendt til formålet
Ovenstående regnskab i sin helhed er retvisende
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indsamlingsloven og Bekendtgørelse om indsamling

København, den 26. maj 2021

Bekir Demir

Abdulselam Yilmaz

Ismail Celik

Cüneyt Yilmaz

Hayrettin Seker

Nilgün Aslan

Hatice Kutluca
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Indsamlede midler i alt
Til rest til anvendelse til formålet
Doneret til vores Menigheder
Bank & Mobilepay gebyr
Administration
Overført til næste år

Beregn af indtægter & udgifter

Doneret til vores Menigheder
Samarbejspartner Overført i alt
Administrationsomkostninger
Bank & Mobilepay gebyr
Administrations omkostninger
Administrationomkostninger i alt

Resultat

342.329,25
342.329,25
-220.997,57
-220.997,57

-351,75
-5.508,83
-5.860,58

115.759,85
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Indsamlinger
Indsamlede midler i alt
Indsamlinger i alt

Den uafhængige revisors erklæring
Til Indsamlingsnævnet samt Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse
Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for indsamlinger til fonden Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, de
indsamlede
penge er gået til indsamlingsformålet under Indsamlingsnævnets journal nr. 20-700-02245.
Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Indsamlingsnævnets skrivelse af 01
januar 2020, Indsamlingsloven samt Bekendtgørelsen om indsamling.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Indsamlingsnævnets
regelsæt for revision af indsamlinger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af
Indsamlingskomitéen 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 samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til Indsamlingsnævnets
retningslinjer. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Indsamlingskomitéen til
overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Indsamlingsnævnets retningslinjer. Som følge heraf kan
indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingsnævnet og Indsamlingskomitéen og bør
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end disse.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Indsamlingskomitéens ansvar for indsamlingsregnskabet
Indsamlingskomitéen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer.
Indsamlingskomitéen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komitéen anser for nødvendig
for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Penneo dokumentnøgle: 5CKZC-VLC1U-3M7H8-W7MP5-LCV21-1KOE7

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer, Indsamlingsloven samt Bekendtgørelsen om
indsamling.

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

Valby, den 26. maj 2021
RH Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 32319998 mne10279

Poul Mahrt
Statsautoriseret revisor
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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 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, jf. Indsamlingsnævnets regler herom, 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 øko økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.
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