Det Muslimske Trossamfund

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger

ERKLÆRING OM AFTALTE ARBEJDSHANDLINGER VEDRØRENDE OVERSKUDETS ANVENDELSE FOR INDSAMLING J.NR. 19-700-01505 FOR PERIODEN
1. APRIL 2020 – 31. MARTS 2021

Til ledelsen i Det Islamiske Trossamfund i Danmark og Civilstyrelsen

Formålet med vores erklæring er udelukkende at assistere Civilstyrelsen med at vurdere, om
Det Islamiske Trossamfund i Danmark overholder bestemmelserne i Indsamlingsbekendtgørelsen §8 stk. 4, og erklæringen kan være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har bekræftet, at de aftalte arbejdshandlinger, der er fastlagt af Civilstyrelsen er egnede til formålet med opgaven.
Ledelsen er ansvarlig for overholdelsen af bestemmelserne i Indsamlingsbekendtgørelsen,
hvorpå de aftalte arbejdshandlinger udføres.

Revisors ansvar
Vi har udført opgaven om aftalte arbejdshandlinger i overensstemmelse med den internationale standard om beslægtede opgaver ISRS 4400 Opgaver om aftalte arbejdshandlinger og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. En opgave om aftalte arbejdshandlinger indebærer, at vi udfører de arbejdshandlinger, der er fastlagt af Civilstyrelsen, og aftalt med Det
Muslimske Trossamfund, og rapporterer om observationerne, som er de faktiske resultater af
de udførte aftalte arbejdshandlinger. Vi udtaler os ikke om egnetheden af de aftalte arbejdshandlinger.
Denne opgave om aftalte arbejdshandlinger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Vi
afgiver derfor ikke en revisionskonklusion eller udtrykker anden form for konklusion med sikkerhed.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, kunne andre forhold være fundet og rapporteret.
Professionel etik og kvalitetsstyring
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

København
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Tel. 39 16 76 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68
1

Penneo dokumentnøgle: CH4GQ-ZPBYE-355XQ-SWBBJ-7E8IK-4XF70

Formålet med denne erklæring om aftalte arbejdshandlinger

Det Muslimske Trossamfund

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger
Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board
for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu og
uafhængighedskravene i IESBA Code.

Arbejdshandlinger og observationer
Vores arbejde har bestået i at udføre de nedenfor beskrevne arbejdshandlinger, der er fastlagt
af Civilstyrelsen, og som er aftalt med Det Islamiske Trossamfund i Danmark i aftalebrev indgået den 4.8.2022.
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Arbejdshandlinger

Observationer

Påse anvendelse af overført overskud fra indsamling 1.4.2019-31.3.2020 på kr. 48.332,91

Overskud på kr. 48.332,91 ses ikke anvendt i
perioden 1.4.2020-31.3.2021 og overskuddet
overføres til senere anvendelse

Beierholm Søborg, den 4. august 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Nygaard
Statsaut. revisor
MNE-nr. 11743
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Vi er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer,
som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt
beslægtede opgaver, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

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.”

Jan Nygaard
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