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Jeg anser
anser

København,

lokaler
er foretaget

er aflagt

om indsamling
indsamlingen

regnskabet

26/02/2020

indsamlingsregnskab

udarbejdet

den 30.

i moskeen

indsamling

af penge

beliggende

Dortheavej

1. api

201Q - 31. marts

i perioden

i overensstemmelse

med bekendtgørelse

til brug

45, 2400
2020.

nr. 160 af

m.v.
for foretaget

om indsamling

vedrørende

i overensstemmelse

i overenssternrnelse

med Indsamlingsloven,

med regleme

i bekendtgørelse

m.v.

2020

Bestyrelsen

Ziad Nehme

Abdunah

Abu

Laban

Formand

Amany F46uk Mohamrned Mahran

ad Tor

Yas-sine

og jeg
m. 160 af

Den

uafhængige

revisors

erklæring

:Konklusion
Vi har revideret
renovering

indsam1ingsregnskabet

af Trossamfiindet

NV" for perioden

"Indsamling

lokaler i moskeen

(j.nr. 19-700-01505)

beliggende

Dortheavej

til brug for
45, 2400 København

1. april 2019 - 31. rnarts 2020. Indsam1ingsregnskabet

lovbekendtgøre]se

om indsamling

m.v. nr. 160 af 26/02/2020

udarbejdes

(i det følgende

efter

kaldet

"retnings1injerne").
Det er vores opfattelse

af indsamlingsregnskabet

udarbejdet

i overensstemmelse

Grundlag

for konklusion

Vi har udført

vores revision

de yderligere

krag

indsamling

i overensstemrnelse

der er ga,ldende

næ:r:mere beskrevet
internationale

af forhold

begreengning

i distribution

- anvendt

med
krav der er

i henhold

er tilstreekkeligt

regnskabspraksis

på, at indsam1ingsregnskabet
er udarbejdet

til overholdelse

er ikke' modificezet

Indsamlingsansvarliges
De indsamlingsansvarlige
henseender

De indsam1ingsansvarlige
indsamlingsansvarlige
vaesentlig

revisionsbevis

til disse
og

fejhnformation,

samt

er udarbejdet

med henblik

af de regnskabsmæssige

Som følge heraf kan indsam1ingsregnskabet

Vores konklusion

af

i overensstemmelse

og anvendelse

Indsamlingsregnskabet

indsam1ingsansvaølige

vaasentlige

ansvar fo.r revisionen

Etiske regler) og de yderligere

at det opnåede

i regnskabet

opmeerksomheden

retningsIlinjerne.

(IESBA's

om

og krav er

for vores konklusion.

Fremhævelse

retningslinjerne.

dvs.

om revision,

i lovbekendtgørelse

vi har op'fyldt vores øvxige etiske forpligtelser

regler og krav. Det er votes opfattelse,

Vi henleder

"Revisors

af tilskudsmodtager

etiske regler for :revisorer

egnet som grundlag

afsnit

Vi er uafhængige
ligesom

er rigtigt,

standarder

samt bestemmelse

Vores ansvar ifølge disse standardet

i revisionspåtegningens

gaeldende i Danmark,

henseender

med intemationale

i Danmark,

m.v. nr. 160 af 26/02/2020.

indsam1ingsregnskab".

i alle veesentlige

med retningslinjerne.

ansvar

på at hjaelpe de

bestemmelser
veere uegnet

i

til andet formål.

for indsamlingsregnskabet
for udarbejdelsen

dvs. udarbejdet

har endvidere
anser for nødvendig
uanset

til

som følge af disse forhold.

har ansvaret
er rigtigt,

i henhold

ansvaret

af et indsamlingsregnskab,

i overensstemme]se
for den inteme

for at udarbejde

kontrol,

som de

et indsamlingsregnskab

om denne skyldes besvigelser

der i alle

med retningslinjerne.

eller fejl.

ude:n

Revisorg
Vores

ansvar

for

revisionen

mål er at opnå høj grad

uden

væsentlig

aj sik'kerhed

fejlinformation,

uanset

erkleering med en konklusion.
en garanti

for, at en reviion,

om revision

findes.

Høi

om denne

krav

væsentlige,

hvis

besvigelser

i Danmark

samt

kan forventes,

standardez

lovbekendtgørelse

at de enkeltvis

som regnskabslxugeme

en

men ikke

fejlinfo:rmation

ener fejl

af besvige]ser

er

ener fejl, og at afgive
af sikkerhed,

med internationale

vil afdaekke væsentlig

som følge

rimelighed

beslutningez,

altid

som helhed

et et højt niveau

i overensstemmelse

der er gældende

kan opstå

det med

på de økonomiske

skyldes

grad af sikkerhed

m.v. nr. '160 af 26/02/2020,

Fejlinfozmationer

for, om indsamlingsregnskabet

der udføres

og de yderligere

indsam]ing

af indsamlingsregnskabet

orn

når sådan

og kan betragtes

som

eller san'»let har indflydelse

treeffer på grund]ag

af

indsamlingsregnskabet.

Som led i en revision,
revision
indsamling

my.

pzofessionel

under

skyldes

på disse risici

grundlag

i overenssternmelse

der er gældende

af 26/02/2020,

og vurderer

om denne

reaktion

krav,

nr. 160

skepsis

* Identificerer
uanset

der udføres

og de yderligere

foretager
Herudover:

vi risikoen

for væsentlig

besvigelser
opnår

for vores konklusion.

vurderinger

i indsarn1ingsregnskabet,

og udfører

at opdage

revisionshandlinger

kan omfatte

vildledning

e]ler tilsidesaettelse

* Opnår

vi fo:rståelse

* Tagez vi stilling

dokumentfalsk,

med relevans

fejlinformation

om de regnskabsmæssige

Vi kommunikerer

med

de indsam1ingsansvar]ige

den tidsmæssige

p]acering

af revisionen,

betydelige

mangler

revisionen.

Søborg,

den 30. oktober

2020

Beierholm
Statsautoriseret
CVR-nr.

Revisionspartnerselskab

32 89 54 6B

revisor
-m. 11743

for at kunne

men ikke
interne

som er anvendt

udforme

for at kunne

konhol.

af de indsamlingsansvarlige,

skøn og tilknyttede

har udarbejdet,

eventuelle

udelade]ser,

for revisionen

af virksomhedens

indsam1ingsansvar1ige

herunder

forårsaget af fe31, idet

bevidste

efl,er omstændighederne,

om effektiv'teten

til, om den regnskabspraksis,

samt

sorn

tfl at danne

konhol.

kontrol

der er passende

en konklusion

er passende,

af intern

af den interne

revisionshandlinger,
udtrykke

sammensveergelser,

og egent

væsentlig

forårsaget af besvigelser er højere end ved veesentlig fellinformation
besvigelser

om
om

og opretholder

der er tilstreekkeligt

for ikke

standa'rder

lovbekendtgørelse

fejlinformation

ener fejl, udformer
revisionsbevis,

Risikoen

intemationale
samt

vi faglige

revisionen.

samt
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i Danmark,

oplysninger,

som de

er rlmelige.
om blandt

samt
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i intern

kontrol,

andet

det planlagte
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omfang
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undar

og

Anvendt

regnskabspraksis

Generelt
I henhold

til Indsamlingsneevnet

vaere i overensstemmelse

Indsamlede

skal afleeggelsen

med bekendtgørelse

af indsam]ingsregnskabet

m. 160 af 26/02/2020

om indsamling

m.v.

midler

Indsamlingsregnskabet
hjemmeside,

mobile

sarnt indsamlingsbøsser

Direkte

retningslinjer

omfatter

modtagne

betalingsløsninger,
opsat

beløb,

events,

i Trossamfundets

som er indsamlet

indbeta]inger

via foreningens

til Trossarnfundet

bankkonto

lokaler.

omkostninger

I indsamlingsregnskabet

indregnes

alle afholdte

omkostninger

til at facilitere

indsamlingen.

Resultatopgørelse

for 1. april

2019

- 31. marts

2020
2019/20
kr.

Note

Indsamlede

midler

Indtægter

i alt

Direkte

(kto. 5501 6266212400)

7.350, € 0

omkostninger

Omkostninger
Resultat

73,533,45
73.533,45

7.350,00

i alt

66.183,45

af indsamlingen

Disponering
Anvendt

1. april

Ti] senere
Disponering

201 9 - 31. marts

anvendelse
i alt

2020

17.850,54
48.332,91
66.183,45

Noter
Note

til

regnskabet

1 - Indgamlede

midler

(kto.

5501

6266212400)

Indsamledemidler

1.4.2019

- 31.12.2019

61.623,08

Indsamlede

'1.1.2020

- 31.3.2020

11.910,37

midler

Indsamlede

Note
Gebyr

midler

2 - Direkte

i alt

73.533,45

omkostninger

til Indsamlingsneevnet

I.IOO,OO

Revisorhonorar
Direkte

Note

6.250,00

omkostninger

i alt

3 - Disponering

Indsamlede

rnidler

anvendt

mdsamlede

.idler

til senere

Disporiering

Anvendelse

be]iggende
frivillig

17.850,54
48.332,91
68.183,45

fozmål
Dortheavej

således
midler

midler.'

er at indsamle

midler

45, 2400 København

og renovering

over en leengere

ornfatf,er

m.v.

anvendelse

af de indsamede

foreningen,

indsamlede

til byggemateøia]er

i alt

Indsamlingens

derfor

7.350,00

periode.

udelukkende
vil blive

til brug

NV. Det Islamiske

af lokaleme

ske'z ligeledes

Omkostningerne

forbundet

materialeomkostninger.
brugt

til materialer

fo-r renovering

af lokaler

Trossamfund
på frivillig

med renovemg

Det forventes

til renoveringen

basis

i løbet

i moskeen
i Danmazk
og streekkez

er en
sig

af lokaleme

at de overskydende
af det kommende

år.

Ledelsens
Det

regnskabserklæring

Islamiske

beliggende

vedrørende

Trossamfund
Dortheavej

i Danmark,

indsamlingsregnskab
renovering

45, 2400 København

NV

for

af lokaleri

i perioden

moskeen

1. april

2019

- 31. xnarts

2020
Denne regnskabserklæring

er afgivet

Det Islamiske

i Danmarks

Trossamfund

lokaler i moskeen

beliggende

regnskabspraksis

og resultatopgørelse

Revisionen

i forbindelse

Dortheavej

45, 2400 København

udføres

bfflede

af resultat

for

af Trossamfundet

NV, som omfatter

anvendt

noter.

med det formål at kunne forsyne

med en revisionspåtegning

giver et retvisende

af indsamnngsregnskab

til brug for renovering

med tilhørende

af indsarnlingsregnskabet

indsamlingsregnskabet

med revision

indsamling

om, hvorvidt

i overenssternrnelse

indsamlingsregnskabet

med bekendtgørelse

nr. 160 af

26/02/2020.
Jeg har som medlem
udarbejde

af ledelsen

i Det Islamiske

Trossarnfiu'id

og aflægge et indsamlingsregnskab,

overensstemmelse
udformning,

med bekendtgørelse

implementering

udarbejde

nr. 160 af 26/02/2020.

og opretholdelse

af interne

og aflægge et indsamlingsregnskab

fejnnformation,
anvendelse

uanset

om fejlinformationen

af en hensigtsmæssig

som er i besiddelse

af, at jeg til revisionen
overbevisning

at resultatopgørelsen

der er relevante

for at

bfflede uden væsentlig

eller fejl samt valg og

indhentet

af information

har givet

relevante

om relevante

alle relevante

informationer

fra de

forhold.

oplysninger,

skal jeg hermed

erklære følgende:

om indsamlingsregnskabet
at indsamlingsregnskabet

kontroner,

regnskabspraksis.

relevante

efter bedste

for at

i

Dette ansvar omfatter

skyldes besvigelser

med regnskabsaflæggelsen

Til bekræftelse

ansvaret
billede

der giver et retvisende

Jeg har i forbindelse
petsonaer,

i Danrnark

som giver et retvisende

som helhed
giver et retvisende

er periodiseret

billede

og indeholder

i overensstemmelse

alle væsentlige

med

indtaegter

og

omkostninger,
at periodiseringen

er sket ud fra bedste

at jeg ikke er bekendt
kommet

til udJk

København,

med forhold

af betydning

for indsamlingsayegnskabet,

som mke allerede

i inr1mm1ingsrsgnskhhm

den 30. oktober

Ziad

Ama,ny

skøn og

2020

Ali Adel Mahznoud
1

Farouk Mohamnned
Mahran

Chehalfi

