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Indehaverens påtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for København
Islamisk Menighed.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af
Foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 16. april 2019

Vahit Kart
Formand

Vedat Aslan
Næstformand

Azam Kilic
Sekretær

Ibrahim Karakaya
Bestyrelsesmedlem

Necati Harmankaya
Kassere
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen af København Islamisk Menighed
Vi har opstillet årsregnskabet for København Islamisk Menighed for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har
tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper
vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger,
ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Albertslund, den 16. april 2019

Danica
Godkendt Revisionsfirma ApS
CVR-nr. 37 60 36 86

Erkan Basoda
Godkendt revisor
MNE-nr. mne35855
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Foreningsoplysninger

Foreningen

København Islamisk Menighed
Valdemarsgade 17
1665 København V
CVR-nr.:

33 89 48 64

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018
Stiftet:
29. september 2011
Regnskabsår: 8. regnskabsår
Hjemsted:

København

Bestyrelse

Vahit Kart
Vedat Aslan
Necati Harmankaya
Azam Kilic
Ibrahim Karakaya

Revisor

Danica
Godkendt Revisionsfirma ApS
Rørvang 11
2620 Albertslund
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Foreningens formål er at forkynde den hellige Korans lære, læren om sunnaen (traditionen) og
forbilledet i profeten Mohammed.
Udvikling i året
Foreningens resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 33.456, og foreningens balance pr. 31. december 2018 udviser et indestående i forening på kr. 33.456.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2018 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for København Islamisk Menighed for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-foreninger. Herudover har foreningen valgt at følge
reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens bestemmelser.
Årsrapporten omfatter foreningens forhold.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Generelt
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægterne består alene af kontingenter, indsamlinger, sponsorater samt diverse aktiviteter der
arrangeres uden at have salg for øje, dog blot til afdækning af omkostninger.
Aktiviteter
Aktiviteter består af diverse arrangementer med forplejning og logi.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontoromkostninger, forsikringer og
kontingenter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skatter
Der omkostningsføres ikke skatter i foreningsregnskabet, idet foreningen er velgørende forening
uden erhvervsmæssig aktivitet.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note

2018
kr.

Nettoomsætning

1

323.022

Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger

2
3

-285.658
-2.968

Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger
Årets resultat

34.396
4

-940
33.456
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018
kr.

Aktiver
Likvide beholdninger

41.718

Omsætningsaktiver

41.718

Aktiver i alt

41.718
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Balance pr. 31. december 2018

Note

2018
kr.

Passiver
Indestående i forening

5

33.456

Kreditinstitutter

8.262

Kortfristede gældsforpligtelser

8.262

Gældsforpligtelser i alt

8.262

Passiver i alt
Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

41.718
6
7
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Noter

2018
kr.

1

Nettoomsætning
Kontingenter
Indsamlinger
Aktiviteter
Bidrag og gaver

124.525
24.500
19.250
154.747
323.022

§17, stk. 1 - Donationer
§17, stk. 2 – Donationer over 20.000 kr.
§17, stk. 3 – Donators navn og adresse på over 20.000 kr.
§17, stk. 4 – Særskilt bilag

2

179.247
0
I/A
I/A

Lokaleomkostninger
Husleje
Elforbrug
Varme
Vand

181.000
17.408
77.448
9.802
285.658

2018
kr.

3

Administrationsomkostninger
Telefon og internet

2.968
2.968

4

Finansielle omkostninger
Gebyrer m.v.

940
940
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Noter

2018
kr.

5

Indestående i forening
Årets resultat

33.456
33.456

6

Eventualposter mv.
Der er indgået huslejekontrakt med en opsigelsesvarsel. Årlig husleje udgør 181 t.kr.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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