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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021 for Dansk Islamisk Begravelsesfond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til Fonds bestyrelse årsregnskabsmøde.
København, den 25. april 2022

Bestyrelse

Bashir Ahmad Nazmi
formand

Serdal Güzel

Mohammad Zib Beiroumi

Vedat Aslan

Muhammad Akhtar
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den daglige ledelse i Dansk Islamisk Begravelsesfond
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Islamisk Begravelsesfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 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 årsregnskabet“. Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 årsregnskabet, 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 selskabets 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.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hellerup, den 25. april 2022
CVR-nr. 33 25 68 76

Hans Olsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne25347
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Dansk Islamisk Begravelsesfond
Brønbyøstervej 180
2605 Brøndby
CVR-nr.:

28 49 22 35

Regnskabsperiode:
Stiftet:

1. januar - 31. december 2021
16. juni 2003

Hjemsted:

Brøndby

Bestyrelse

Bashir Ahmad Nazmi, formand
Serdal Güzel
Muhammad Akhtar
Mohammad Zib Beiroumi
Vedat Aslan

Revision

Crowe
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a.
Rygårds Allé 104
2900 Hellerup
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Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter
Fondens formål er at erhverve, indrette og eje begravelsespladser som stilles til rådighed for islamiske
begravelser.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Fondens resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 1.948.023 og selskabets balance pr. 31.
december 2021 udviser en egenkapital på kr. 4.396.029
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
fondens finansielle stilling.
Redegørelse for god fondsledelse
Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive,
hensigtsmæssige og velfungerende, og bestyrelsen arbejder kontinuerligt på at sikre, at fondens
aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at direktionen og de øvrige medarbejdere i den
daglige drift alene varetager fondens interesser.
Som led i disse bestræbelser tager bestyrelsen løbende og mindst en gang årligt stilling til anbefalingerne
for god Fondsledelse. Aktuelt er der 16 Anbefalinger for god fondsledelse.
Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til
at sikre grundlaget for god fondsledelse. Dansk Islamisk Begravelsesfond.
Redegørelse for fondens uddelingspolitik
I henhold til fondens formål udddeler fonden midler internt til at erhverve, indrette og eje
begravelsespladser.
Der har i 2021 ikke været uddellinger.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Islamisk Begravelsesfond for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fondent, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Fonden modtager vederlag til renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder i 30 år. Vederlaget
indtægtføres lineært over peridoen.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter,
herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle fondsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:
Brugstid
10-20 år

Bygninger
Drifts materiel og inventar

3-10 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger
en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse
på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2021

Note

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver

1

Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2

Årets resultat

2021
kr.

2020
kr.

1.945.424

1.597.139

246.092
-1.795.392
-325.187

109.044
-1.587.579
-273.741

70.937

-155.137

-764.617
-358.422

-478.404
-287.056

-1.052.102

-920.597

-34.537

-26.786

-1.086.639

-947.383

0

0

-1.086.639

-947.383

0
-1.086.639

343.697
-1.291.080

-1.086.639

-947.383

Forslag til resultatdisponering
Uddelinger
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2021

Note

2021
kr.

2020
kr.

Aktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5.757.840
885.968

5.269.977
647.505

6.643.808

5.917.482

6.643.808

5.917.482

Andre tilgodehavender

275.469

139.271

Tilgodehavender

275.469

139.271

Likvide beholdninger

4.707.009

4.777.873

Omsætningsaktiver i alt

4.982.478

4.917.144

11.626.286

10.834.626

Materielle anlægsaktiver

3

Anlægsaktiver i alt

Aktiver i alt

11

Balance pr. 31. december 2021

Note

2021
kr.

2020
kr.

Passiver
Grundkapital
Andre reserver
Overført resultat
Uddelings-ramme

300.000
3.782.482
474.931
700.000

300.000
3.782.482
1.561.570
700.000

Egenkapital

5.257.413

6.344.052

Periodeafgrænsningsposter

5.900.261

4.017.911

Langfristede gældsforpligtelser

4

5.900.261

4.017.911

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

4

294.814
173.798

219.738
252.925

468.612

472.663

6.368.873

4.490.574

11.626.286

10.834.626

Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
Uddelingspolitik
Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter og ejerforhold

5
6
7
8
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Egenkapitalopgørelse

Grundkapital

Andre
reserver

Overført
resultat

Uddelingsramme

I alt

Egenkapital 1. januar 2021
Årets resultat

300.000
0

3.782.482
0

1.561.570
-1.086.639

700.000
0

6.344.052
-1.086.639

Egenkapital 31. december 2021

300.000

3.782.482

474.931

700.000

5.257.413
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Noter

2021
kr.
1

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

3

2020
kr.

747.109
17.508

447.383
31.021

764.617

478.404

2

1

0

0

Skat af årets resultat

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb

5.818.215
654.356

869.453
430.392

Kostpris 31. december 2021

6.472.571

1.299.845

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger

548.238
166.493

221.948
191.929

Af- og nedskrivninger 31. december 2021

714.731

413.877

5.757.840

885.968

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021
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Noter

4

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. januar 2021

Gæld
31. december
2021

4.237.649

6.195.075

294.814

4.342.728

4.237.649

6.195.075

294.814

4.342.728

Periodeafgrænsningsposter

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Fonden modtager vederlag til renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder i 30 år. Vederlaget
indtægtføres lineært over peridoen.

5

Uddelingspolitik
I henhold til fondens formål udddeler fonden midler internt til at erhverve, indrette og eje
begravelsespladser.
Der har i 2021 ikke været uddellinger.

6

Eventualforpligtelser
Ingen.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for garanti på t.kr. 200, stillet af bankforbindelse overfor kirkeministeriet er deponeret
likvid beholding med bogført værdi t.kr. 190.

8

Nærtstående parter og ejerforhold
Der har i årets løb, bortset fra normalt ledelsesvederlag, ikke været gennemført transaktioner med
bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere eller andre nærtstående parter.
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