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Indsamlingsregnskab
for Dikev Fonden

Regnskab for indsamling i perioden
1.1. 2019 - 31.12 2019
CVR.nr. 21 67 09 95
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Ledelsespåtegning


Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for regnskabsåret
1.1.2019 - 31.12.2019.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
bekendtgørelsen nr. 820 af 27. juni 2014.
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
årets indsamling, i overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
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København
Hvidovre, den 30. juni 2020

Bestyrelsen

Nevzat Korkmaz

Malik Oguz Basoda

Ahmet Bendes

Cengiz Gül

Ismail Hakki Sahan
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Ledelsesberetning

Dikev Fonden har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til at foretage indsamling af gavebidrag. På
fondens hjemmesiden www.dikev.dk, er der oplysninger om hvordan der kan gives gavebidrag via
MobilePay og ved bankoverførsel.
De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens formål, som er at yde almen nyttig og
almen velgørende støtte til kulturelle, sociale og undervisningsmæssige aktiviteter, herunder
støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger, herunder private skoler,
moskeer, forsamlingssteder og lignende samt kulturelle foreninger.
Dikev Fonden er en erhvervsdrivende fond, som også har et almennyttigt formål.
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Fonden skal som erhvervsdrivende fond hvert år udarbejde en årsrapport efter årsregnskabslovens
regler, og årsrapporten bliver indberettet til Erhvervsstyrelsen.
Indsamlingsregnskabet er et uddrag af fondens årsrapport for 2019.
Fonden har i regnskabsåret 2019 indsamlet gavebidrag for i alt kr. 1.114.593, hvor af kr. 611.750 er
givet til køb af bygning, som fonden har købt i 2019.
Fonden har i regnskabsåret foretaget uddelinger efter fondens formål med i alt kr. 40.000.
Uddelingerne er finansieret dels af overskud fra de indsamlede beløb og dels af overskud hensat til
uddelinger.
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Den uafhængige revisors erklæring


Til indsamlingsnævnet og bestyrelsen i Dikev Fonden
Konklusion
Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Dikev Fonden for regnskabs-året 1.1.2019 - 31.12.2019.
Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter de regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgørelse nr.
820 af 27. juni 2014.
Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentliglige henseender er udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
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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 erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet”. Vi er
uafhængige af Henrik Birch 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
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har
som særligt formål at overholde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af den 27. juni 2014
(Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.
Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet
Den indsamlingsansvarlige ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige
henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014
(Bekendtgørelse om indsamling m.v.). Den indsamlingsansvarlige har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som den indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde et
indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 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, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 (Bekendtgørelse om
indsamling m.v.), 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.
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Den uafhængige revisors erklæring


Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014
(Bekendtgørelse om indsamling m.v.), foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Penneo dokumentnøgle: CGV7D-Q2SG6-ZDGZV-3P28Y-WBU88-YECVT

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, 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.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af den indsamlingsansvarlige, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som den
indsamlingsansvarlige har udarbejdet, er rimelige.
Vi kommunikerer med den indsamlingsansvarlige 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
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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 bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i i bekendtgørelse nr. 820 af
27. juni 2014 . Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 30. juni 2020

 
 
CVR-nr. 32 89 54 68

    

Lise Foss Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Indsamlingsregnskab for regnskabsåret 01.01.2019- 31.12.2019


kr.

Indtægter
Indgåede bidrag

1.114.593

Indtægter i alt

1.114.593

Udgifter
3.300

Revision

10.000

Udgifter i alt

13.300

Resultat
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Gebyr, Indsamlingsnævnet

1.101.293

Overskuddet er anvendt således :
Uddelinger til almenvelgørende formål i overensstemmelse med vedtægterne

40.000

Hensættelser til almenvelgørende formål i overensstemmelse med vedtægterne

449.543

Køb af bygning, gaver givet til grundkapital

611.750
1.101.293
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