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KenyaHelp
LEDELSESPÅTEGNING

Kenyahelps ledelse har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for 2020/2021.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr.
820 af. 27. juni 2014. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med
den på side 6 beskrevne anvendt regnskabspraksis.
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
indsamlingen samt at beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende og i
overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet af 5. maj 2020.

Odder, den 31. oktober 2021

KenyaHelp

Lilli Bach

Lene Carlsen

formand

kasserer
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Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 820 af
27. juni 2014 om indsamling m.v. jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 3.

KenyaHelp
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til den daglige ledelse i KenyaHelp og Indsamlingsnævnet

Revisionspåtegning på indsamlingsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret Indsamlingsregnskabet for KenyaHelp for midler indsamlet under, j.nr. 19-700-01572, for
perioden fra 1. maj 2020 – 30. april 2021. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter de regnskabsmæssige
bestemmelser i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt retningslinjerne Indsamlingsnævnets tilladelse af 5. maj 2020. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af Indsamlingsregnskabet”. Vi er uafhængige af indsamlet 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 samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i
Indsamlingsnævnets tilladelse af 5. maj 2020. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at
hjælpe KenyaHelp til overholdelse af Indsamlingsnævnets tilladelse af 5. maj 2020, og de
regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan
Indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for Indsamlingsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med
retningslinjerne i Indsamlingsnævnets tilladelse af 5. maj 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen 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 påtegning 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
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Grundlag for konklusion

KenyaHelp
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Erhvervsstyrelsens revisionsinstruks, 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
Indsamlingsregnskabet.

·

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.

·

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af Indsamlingsregnskabet for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers 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.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

Viby J, den 31. oktober 2021

Revision 2 A/S
registrerede revisorer
CVR-nr.: 16968137

Jan Andreasen
Registreret revisor
mne34092
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Erhvervsstyrelsens
revisionsinstruks for revision af projekttilskud, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

KenyaHelp
INDSAMLINGSREGNSKAB

2019/2020
INDSAMLINGSUDGIFTER

Skolepenge sponsorbørn ........................................................................................
Øvrige fornødenheder sponsorbørn ........................................................................
Køb af mundbind .....................................................................................................
Julehjælp .................................................................................................................
Køb af batteripakker ved PP Power ........................................................................
Tilskud bygning toilet sponsorbarn ..........................................................................
Fragt tur Kenya februar 2020 ..................................................................................
Corona-kit ................................................................................................................
Registreringsgebyr Indsamlingsnævnet ..................................................................
Administration Nyago ..............................................................................................
Køb af krus .............................................................................................................
Paypal ......................................................................................................................
Bankgebyr ...............................................................................................................

10.992
6.274
12.000
1.519
22.500
2.500

Øvrige udgifter i alt ................................................................................................

62.483

Revision
Revisor (ej indeholdt i budget bevilling)...................................................................

2.000

Revision i alt ..........................................................................................................

2.000

UDGIFTER I ALT ....................................................................................................

64.483

2.397
1.100
1.219
1.182
800

FINANSIERING
Medlemskontingent .................................................................................................
Indbetalt til sponsorbørn ..........................................................................................
Donationer ..............................................................................................................
Indsamling Corona-kit..............................................................................................
Salg ”Tænd et lys” ...................................................................................................
Indsamling til mundbind ...........................................................................................
Salg genbrugsen .....................................................................................................

650
51.450
3.418
2.920
700
6.605
3.827

FINANSIERING I ALT .............................................................................................

69.569
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Øvrige udgifter

