
	
	
	

	 1	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	 2	

	
	
	
	

Financial	report	on	untimely	death	
Of	

SANTA	KUMAR	THAPA	MAGAR	
	

	
	Involvement	of	various	organizations	
	
	The	whole	Europe	and	Denmark	was	shocked	by	 the	untimely	death	of	Late	
SHANTA	KUMAR	THAPA	MAGAR	on	25	April	2021.	Mr.	Thapa	was	a	founder	
president	 at	 International	 Nepalese	 Artist	 Society	 (INAS)	 Denmark	 and	 a	
coordinator	for	INAS-Europe	region.	
	
	The	 fund	raising	campaign	was	agreed	to	announced	after	a	discussion	with	
late	THAPA’s	wife	-MALIKA	PRADHAN.	
	
	Later	on	26	April	2021,	current	executive	committee	calls	a	meeting	with	all	
Nepalese	 social,	 cultural	 and	 political	 organizations.	 The	 meeting	 agreed	 to	
raise	fund	individually	through	National	coordination	council	(NCC)	Denmark.		
	
The	meeting	agreed:	-	
	
	1.	Deadline	for	fund	raise	7	May	2021.	
	
	2.	Raised	fund	will	be	used	to	manage	the	dead	body.		
	
3.	Remained	fund	will	be	handed	to	family		
	
4.	Inform	the	Danish	authority	about	the	fund	raising	campaign.	
	
	Later,	 the	 fund	 raising	 campaign	 was	 announced	 through	 NCC	 Denmark	
Facebook	page.	
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	Later	on,	28	April	2021,	the	final	farewell	condolence	was	organized	with	the	
imitation	 of	 MAGAR	 SAMAJAH,	 Denmark	 and	 INAS	 Denmark	 at	 Ebba	 Lunds	
Road	52A	,2400	Copenhagen	NV.	
	
	The	 financial	 part:	 The	 regular	 financial	 update	 of	 collected	 amount	 was	
Google	drive	by	NCC	Denmark-	Treasure	MR.	PRAKASH	SHRESTHA.	The	drive	
file	was	shared	through	NCC	Denmark	Facebook	page.		
	
	
	
The	total	raised	amount:	-	133750,66	DKK	
	
	The	expense	details:	
	
1.	Danish	authority	permission-	1100	DKK	
	
	2.	Airline	cost	for	death	body	to	Nepal	–	29040	DKK	
	
	3.	Ticket	cost	Malika	pradhan	and	shaina	Thapa	Magar	–	14700	DKK	
	
4.	Bank	cost	+Mobile	pay	(25DKK+382,5	DKK)	=	407,5	DKK	
	
5.	Remaining	amount:	-	88503,16	DKK	
	
	
The	 entire	 collected	 amount	 is	 on	 Appendix	 and	 other	 documents	 are	 attached	
below:		
	

ns
Stempel



Erklæring vedr. udbetalte donationer vedr.: Santa Kumar Thapa Magar’s begra-

velsesceremoni

Oplysninger over indsamlingen
Indsamlingsnævnets j.nr.: 21-700-03564

Indsamler: Non Resident Napali Association – Danmark
Gadelandet 10F 2. TV
2700 Brønshøj
CVR: 35693688

Kontaktperson: Rabindra Khadka



Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskabet til fordel for

Santa Kumar Thapa Magar’s begravelsesceremoni

Til Non Resident Napali Association
Vi har revideret det medfølgende indsamlingsregnskab for perioden 27. april 2021 - 7. maj 2021, der udviser
indsamlede midler på kr. 133.750,66 og afholdte udgifter på kr. 50.247,50.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 27. april 2021 - 7. maj 2021 i alle væsentlige

henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om indsamlinger m.v.

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 revi-
sorerklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen

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 - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anven-

delse

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabs-
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v. Som følge heraf kan ind-
samlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Non Resident Napali Association og Indsamlingsnævnet og

bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Non Resident Napali Association og Indsamlingsnæv-
net.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Non Resident Napali Associations ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbe-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v. Ledelsen har endvidere
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ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlings-

regnskab 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 revisorerklæring med en kon-
klusion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere 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 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 konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af foreningens 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.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af indsamlingsregnskabet, samt om

indsamlingsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-

melse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger
m.v.
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Vi kommunikerer med Non Resident Napali Association om bl.a. 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.

København, den 14. september 2021

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34149




