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Indledende oplysninger 

Dansk Islamisk Center 
Bernhard Bangs Alle 23, l. 
2000 Frederiksberg 

CVR-nr: 31 98 99 22 

Bestyrelsen 
Bestyrelsesformand 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 

Muhammed Fatih Dursun Alev 
Abdul Wahid Reino Arild Pedersen 
Ibrahim Khalil Asad Masri 
Ismail Yesildal 
Steffen Gyldenstjerne Schjøttz 

Revision 
Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
CVR-nr: 29 44 27 89 
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Ledelsespåtegning 

Dansk Islamisk Centers ledelse har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for 
indsamlingen i perioden 11. maj 2020 - 10. maj 2021. 

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsbekendtgørelsens §§ 8-9. 
Indsamlingen er gennemført ved online indsamling. 

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens omfang og 
resultat, herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af udgifter afholdt i forbindelse med 
indsamlingen, samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende for en økonomisk 
vurdering af indsamlingsresultat, samt overensstemmelse med indsamlingstilladelsen fra 
Indsamlingsnævnet af 12. maj 2020. 

Indsamlingen blev foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 
160 af 26. februar 2020. 

Frederiksberg, den 9. november 2021 

Bestyrelsen 

Muhammed Fatih Dursun Alev 

Ibrahim Khalil Asad Masri 

Abdul Wahid Reino Arild Pedersen Ismail Yesidal 

Steffen Gyldenstjerne Schjøttz 
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Den Uafhængige revisors erklæring 

Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab for indsamlingen i perioden 11. maj 2020 - 10 
maj. 2021. 

Til Dansk Islamisk Center 
Vi har revideret det udarbejdede indsamlingsregnskab til fordel for Dansk Islamisk Centers genoprettelse af 
lokaler efter brand. Regnskabet udviser indtægter på kr. 332.869 og omkostninger til anvendelse til 
formålet på kr. 332.869. 

Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revrsion samt 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for 
revisionen af regnskabet". 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 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 og begrænsning i distribution 
og anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet har som særligt formål at overholde 
regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan regnskabet 
være uegnet til andre formål. 

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Dansk Islamisk Center og indsamlingsnævnet og bør ikke 
udleveres til eller anvendes af andre end Dansk Islamisk Center og indsamlingsnævnet. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne 
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. 
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Den Uafhængige revisors erklæring 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 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 regnskabet. 

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 regnskabet, 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 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. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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. 

København, den 9. november 2021 

Redmark 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 
CVR-nr. 29 44 27 89 

47 ¿v~- ~- 
.V-/C, -,,-z,,,-✓ 1/ ~ 
Darnell Vagni cl 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 32116 
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Ledelsesberetning 

Dansk Islamisk Center afholdte i perioden 11. maj 2020 - 10. maj 2021 online indsamling. Udover online 
donationer, var der også mulighed for at støtte via MobilePay. 

I løbet af indsamlingsperioden blev det muligt at indgå lejekontrakt efter indsamlingens formål, og på 
tidspunktet for indsamlingens afslutning var de indsamlede midler derfor anvendt til formålet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse 
med Dansk Islamisk Centers indsamling. 

Indtægter 
Posterne for indtægter indeholder bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som blev givet direkte 
eller indirekte som et resultat af indsamlingsaktiviteterne udført i forbindelse med indsamlingen. Bidragene 
indregnes som en indtægt på det tidspunkt bidraget modtages. 

Udgifter 
Dækker over de udgifter der har været afholdt med henblik på at informere offentligheden om 
indsamlingen og udgifter anvendt til indsamlingens formål. Udgifterne er indregnet med det faktisk 
afholdte og betalte beløb på tidspunktet for udgiftens betaling. Der indgår alene udgifter, der er direkte 
henførbare til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger. 
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Resultat af indsamling 2020/21 

Indsamling 11. maj 2020 - 10. maj 2021 

Indsamling 
Egenfinansiering 
Indtægter i alt 

228.381 
104.488 
332.869 

Depositum lejemål jf. formål med indsamling 
Husleje jf. formål med indsamling 
Anvendt til formålet i alt 

120.000 
212.869 
332.869 

Resultat af indsamling 2020-2021 O 
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Bestyrelsesmedlem 
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Ismail Yesildal 
Bestyrelsesmedlem 
Serienummer: PID:9802-2002-2-1340794238 7 O 
IP: 77.241.xxx.xxx 
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N[MID 

N[M ID 

Abdul-Wahid Reino Arild Pedersen 
Bestyrelsesmedlem 
Serienummer: PID:9208-2002-2-283200314793 
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Muhammed Fatih Dursun Alev 
Bestyrelsesfonnand 
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N[M ID 

N[M ID 

Ibrahim Khalil Asad Masri 
Bestyrelsesmedlem 

Darnell Vagnild 
Statsautoriseret revisor 
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