
 

 

 

Den uafhængige revisors erklæring for indsamlingsregnskab vedrørende 

indsamling i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 for Zakatfonden 

j.nr.: 22-700-04724 

Til Indsamlingsnævnet 

Konklusion 

Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 1. januar 2021 – 31. december 

2021 for Zakatfonden, der har samlet ind til at yde økonomisk støtte til almennyttige og/eller 

velgørende formål at efter bestyrelsens frie skøn. Indsamlingsregnskabet udviser indsamlede beløb 

på 184.807,29 kr. og udgifter for 742,20 kr., samlet resultat på 184.065,09 kr. 

Det er vor opfattelse, at indsamlingen for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 i alle 

væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelsen 

nr. 820 af 27. juni 2014. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af 

indsamlingsregnskabet“. 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 Dan-

mark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 

er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 

konklusion. 

Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet – anvendt regnskabspraksis samt 

begrænsning i distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde 

regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan 

indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Zakatfonden og Indsamlingsnævnet og bør ikke 

udleveres til eller anvendes af andre parter end Zakatfonden og Indsamlingsnævnet.  

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.  

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med 

regnskabsbestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere an-

svaret 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 indsamlingsregnskabet 

Vort 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 revisi-

onspåtegning 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 fejlinfor-

mation, 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. 

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, u-

anset 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 vor 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 tilsidesæt-

telse 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. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, 

herunder noteoplysningerne, samt om indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende 

transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 

Bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Albertslund, den 2. september 2022 

Danica 

Godkendt Revisionsfirma ApS 

CVR-nr. 37 60 36 86 

   

Erkan Basoda 

Godkendt revisor 

MNE-nr.: mne35855 



Dato: 02.09.2022

J.nr.: 22-700-04724

Samlede indtægter via indsamling i ovennævnte periode 184.807,29 kr.

Samlede indtægter 184.807,29 kr.

Administrationsomkostninger mv. 0,00 kr.

Gebyrer mv. 742,20 kr.

Samlede udgifter 742,20 kr.

We Enjoy 0,00 kr.

Wise Life Academy 0,00 kr.

Dansk Anatolien Ungdom 0,00 kr.

Amanah forlag (ved islamsvar) 0,00 kr.

Anvendelser 0,00 kr.

Overskud 184.065,09 kr.

Rest ej anvendt 184.065,09 kr.

Regnskab for indsaming foretaget i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 20201

Formålet for midlerne er, at de skal anvendes til at yde økonomisk støtte til almennyttige 

og/eller velgørende formål at efter bestyrelsens frie skøn. Alt overskud er endnu ikke brugt, 

der mangler at blive uddelt 184.065,09 kr. endnu, hvorfor der skal ske eftersendelse af 

yderligere erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i 

indsamlingsnævnet. 

Indsamlingens overskud vedr.  på 184.065,09 kr., er endnu ikke anvendt, og undertegnede 

eftersender inden er år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9, 

stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.



Godkendt af bestyrelsen den 2. september 2022

Zakatfonden

c/o Waseem Ahmad Hussain

Høje Gladsaxe 46, 3 th

2860 Søborg

Waseem Ahmad Hussain Iqbal Aneela Marie Louise Mirza Parbst

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingerne og erklærer ved underskrift, at 

indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 

indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 1, nr. 3.


