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Ledelsespåtegning 
Direktøren har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 1. juni 2020 – 31. 
maj 2021 for Kwera. 

Undertegnede er ansvarlig for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i 
overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørel-
sens § 8, stk. 1, nr. 3. 

Tilladelse til indsamling er givet af Indsamlingsnævnet i brev af 12. maj 2020. 

Indsamlingsregnskabet aflægges i overensstemmelse med indsamlingsloven, herunder gældende be-
kendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. 

Indsamlingsregnskabet omfatter alle indtægter indsamlet via hjemmeside og sociale medier i overens-
stemmelse med tilladelsen til indsamling. 

Alle udgifter er anvendt inden for formålet "finansiering af videregående uddannelse for unge afrikanere 
samt videreudvikling af deres ledelsesegenskaber". 

København, den 30. november 2021 
Direktion: 

 

    

Jimmy Scavenius 
Direktør 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til Kwera (indsamlingsmodtager) og Indsamlingsnævnet (bevillingsgiver) 

Konklusion  

Vi har revideret projektregnskabet for Kwera for donationer modtaget og tilladelse afgivet af Indsam-
lingsnævnet, sagsnr. 19.700.01561, for perioden 1. juni 2020 –  2021. Projektregnskabet udviser 
64.350 kr. i udgifter og 61.282 kr. i modtaget donationer. 

Projektregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Indsamlingsnævnets bevillingsbrev af 12. maj 
2020 herunder bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (i det følgende kaldet "bevillingsgivers ret-
ningslinjer"). Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med bevillingsgivers retningslinjer.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i bevillingsbrevet af 02. maj 2019 herunder bekendtgørelse nr. 160 af 
26. februar 2020. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede re-
visionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af donationsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler for reviso-
rer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vo-
res øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at projektregnskabet er udarbejdet i henhold til bevillingsgivers ret-
ningslinjer. Projektregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe donationsmodtager, Kwera, til 
overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i bevillingsgivers retningslinjer. Som følge heraf 
kan projektregnskabet være uegnet til andet formål.  

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Kwera og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleve-
res til eller anvendes af andre parter end Kwera og Indsamlingsnævnet.  

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Ledelsens ansvar for projektregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et projektregnskab, der i alle væsentlige henseender er rig-
tigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et projektregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar for revisionen af projektregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om projektregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklu-
sion. 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 standarderne for offentlig revision, jf. bevillingsskrivelsen af 02. maj 2019 
herunder bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økono-
miske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af projektregnskabet. 
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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. bevillingsskri-
velsen af 02. maj 2019 herunder bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i projektregnskabet, 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

 

København, den 30. november 2021  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 
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Formål med indsamling 
Vi indsamler midler til finansiering af videregående uddannelse for unge afrikanere samt udvikling af  
deres ledelsesegenskaber. 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indsamlingslovens bestemmelser. 

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet efter principper om god regnskabsskik. 

Indtægter omfatter midler indsamlet i perioden via hjemmeside og sociale medier. 

Udgifter er overførsler til Malawi, hvor midlerne anvendes inden for formålet: "finansiering af videregå-
ende uddannelse for unge afrikanere samt videreudvikling af deres ledelsesegenskaber".  
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Indsamlingsregnskab  
 

Note kr.  
 1. juni 2020 –  
31. maj 2021    

 

 Indkomne bidrag  61.282 
 Administrationsomkostninger  0 

1. Afholdte udgifter inden for formål  -64.350    
 

2. Årets resultat  -3.068 
    

 

Note 1 
  kr.   

 

Tuition og ledelsesudvikling pr. år pr. studerende, 11 stk.  -64.350    

  -64.350    
Note 2 

Underskuddet finansieres af Kwera. 


