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Ledelsespåtegning 

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for DET ISLAMISKE 

TROSSAMFUND PÅ FYN.   

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regn-

skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens ak-

tiviteter for regnskabsåret 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Odense, den 29. juni 2021 

  

Yehia Abou-Lebde  

Formand  

  

Ayman El Jehayem  

Næstformand  

  

Muneer Ahmad Nasiri  

Kassere  

  

Mowafak Dakhlallah  

Bestyrelsesmedlem  

  

Smain Benyarbah  

Bestyrelsesmedlem  

  

Hassan Hammoud  

Bestyrelsesmedlem  

  

Fadi El-Hassan  

Bestyrelsesmedlem  
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 

Til ledelsen i DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN 

Vi har opstillet årsregnskabet for DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN for regnskabså-

ret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, 

som foreningen 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 foreningen med at udarbejde og præsentere 

årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestem-

melser 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 op-

stillingen af årsregnskabet, er foreningens ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikker-

hed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, 

foreningen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revi-

sions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. 

Odense, den 29. juni 2021 

Danica 

Godkendt Revisionsfirma ApS 

CVR-nr. 37 60 36 86 

   

Erkan Basoda 

Godkendt revisor 

MNE-nr. mne35855 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN 

 Ørbækvej 274 

 5220 Odense SØ 

 

 

CVR-nr.: 19 47 82 97 

 

 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020 

 Stiftet: 1. august 1996 

 Regnskabsår: 25. regnskabsår 

 

 

Hjemsted: Odense 

Bestyrelse Yehia Abou-Lebde 
 Ayman El Jehayem  

Muneer Ahmad Nasiri 
 Mowafak Dakhlallah 

 Smain Benyarbah 

 Hassan Hammoud 

 Fadi El-Hassan 

Revisor Danica 

 Godkendt Revisionsfirma ApS 
 Egegårdsvej 20 

 5260  Odense S 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Foreningens formål er at opbygge det muslimske individ, trosmæssigt og adfærdsmæssigt i 

henhold til flertallet af muslimernes levemåde og tjene muslimers interesser på en sådan måde, at 

de kan bevare deres tro og hjælpe dem med at efterleve principperne i deres religion. 

Udvikling i året 

Foreningens resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 55.821, og foreningens ba-

lance pr. 31. december 2020 udviser et indestående i forening på kr. 3.802.558. 

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 2020 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne på-

virke foreningens finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN for 2020 er aflagt i overens-

stemmelse 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 2020 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 syge-

dagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indreg-

nes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger bortset fra produktionslønninger. 

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. 



Anvendt regnskabspraksis 
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Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte 

og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsakti-

ver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostnin-

ger indregnes i resultatopgørelsen. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider og restværdier: 

  Brugstid Restværdi 

Øvrige bygninger 40 år 10 % 

 

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt 

skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-

ventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterføl-

gende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtel-

ser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020 

 

 Note  
   

 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

Nettoomsætning  1  406.775   393.400  

Aktiviteter    -34.700   -49.823  

Dækningsbidrag 

 

 372.075   343.577  

Lokaleomkostninger  2  -153.058   -125.491  

Salgs- og distributionsomkostninger  3  0   -3.260  

Administrationsomkostninger  4  -53.044   -59.601  

Personaleomkostninger    -157.511   -151.707  

Resultat før afskrivninger  

 

 8.462   3.518  

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 

anlægsaktiver  5  -62.500   -62.500  

Resultat før finansielle poster  

 

 -54.038   -58.982  

Finansielle omkostninger  6  -1.783   -2.037  

Årets resultat 

 

 -55.821   -61.019  
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Balance pr. 31. december 2020 

 

 Note  
   

 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

Aktiver 

Grunde og bygninger    3.374.884   3.437.384  

Materielle anlægsaktiver    3.374.884   3.437.384  

Anlægsaktiver i alt  

 

 3.374.884   3.437.384  

Likvide beholdninger    444.378   434.711  

Omsætningsaktiver  

 

 444.378   434.711  

Aktiver i alt  

 

 3.819.262   3.872.095  
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Balance pr. 31. december 2020 

 

 Note  
   

 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

Passiver 

   

Indestående i forening  7  3.802.558   3.858.380  

Anden gæld    16.704   13.715  

Kortfristede gældsforpligtelser    16.704   13.715  

Gældsforpligtelser i alt  

 

 16.704   13.715  

Passiver i alt  

 

 3.819.262   3.872.095  

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  8  

    



Noter 
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 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

1 Nettoomsætning   

 Kontingenter   340.248   246.125  

 Bidrag og gaver   39.472   126.549  

 Salg fra kantine   21.101   20.726  

 Salg fra automater   5.954   0  

 

   406.775   393.400  

  

 §17, stk. 1 - Donationer   39.472   126.549  

 §17, stk. 2 – Donationer over 20.000 kr.   0   0  

 §17, stk. 3 – Donators navn og adresse på over 20.000 kr.   I/A   I/A  

 §17, stk. 4 – Særskilt bilag   I/A   I/A  

 

 

 

2 Lokaleomkostninger   

  

 Elforbrug, vand og varme  102.979   99.471  

 Reparation og vedligeholdelse  34.920   10.048  

 Renovation  6.140   7.129  

 Forsikring  9.019   8.843  

    153.058   125.491  

   



Noter 
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 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

3 Salgs- og distributionsomkostninger   

 Rejseomkostninger  0   650  
 

Salgs- og distributionsomkostninger  0   650  

 Omkostninger ved møder og gæster mv.  0   2.610  
 

Repræsentation  0   2.610  

 
   0   3.260  

   

  

 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

4 Administrationsomkostninger   

 Telefon og internet  3.228   3.778  

 Edb-omkostninger  8.911   7.575  

 Porto og gebyrer  0   301  

 Fagbøger mv.  18.375   27.773  

 Revisorhonorar  3.750   3.750  

 Småanskaffelser under beløbsgrænse  14.977   16.175  

 Leasing  3.803   0  

 Andre omkostninger  0   249  

    53.044   59.601  

   



Noter 
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   2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 

anlægsaktiver 

  

 Afskrivninger materielle anlægsaktiver   62.500   62.500  

 

   62.500   62.500  

  

6 Finansielle omkostninger   

 
Banklån   264   0  

 Gebyrer m.v.   1.473   1.999  

 Renter, kreditorer   12   0  

 
Renter, SKAT   34   38  

 

   1.783   2.037  

  



Noter 
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 2020  
 kr.  

 2019  
 kr.  

7 Indestående i forening   

 Saldo primo  3.858.379   3.919.399  

 Årets resultat  -55.821   -61.019  

    3.802.558   3.858.380  

   

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

 

Ingen. 

  

 


