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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Til Indsamlingsnævnet og Komité for Projekt Malawi 2019 

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om det af Komité for Projekt Malawi 2019 udarbejdede 
projektregnskab for Malawi 2019, journal nr. 19-700-01-01300, der er udarbejdet i henhold til Regler og 
vejledning fra Indsamlingsnævnet. 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Komitéen og Indsamlingsnævnet og kan ikke 
anvendes til andet formål. 

Ledelsens ansvar 
Komitéen har ansvaret for, at projektregnskabet for Malawi 2019, journal nr. 19-700-01 -01300, er 
udarbejdet i henhold til Regler og vejledning fra Indsamlingsnævnet. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om projektregnskabet for 
Projekt Malawi 2019, journal nr. 19-700-01-01300, der er udarbejdet i henhold til Regler og vejledning 
fra Indsamlingsnævnet. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre 
erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion. 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 
1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og 
procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig 
regulering. 

Vi er uafhængige af selskabet 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. 

Som led i vores undersøgelse har vi foretaget stikprøvevis kontrol af: 

• Dokumentation for udgifter 
• Dokumentation for overskuddets anvendelse, herunder at beløbet er overført til Røde Kors. 

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave 
med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, 
betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave 
med høj grad af sikkerhed. 

Konklusion 
På grundlag af det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, 
at det af Komitéen udarbejdede projektregnskab for Projekt Malawi 2019, journal nr. 19-700-01-01300, 
ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i henhold til Regler og vejledning fra Indsamlingsnævnet. 

Herning, den 1 O. december 2019 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

/ 
rtin Jochens Lück 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med 
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BOO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 



Regnskab SIP Malawi indsamling 2019 

Resultatopgørelse 

Indtægter 
Sponsorater 
Elevfest 
Banko 
Skolebegivenheder 
Indtægter Comedy 
Indtægter koncert 
Sponsorløb 
Sponsor t-shirts 
Indtægter i alt 

kr. 
47.158, 1 O 
29.750,00 
11.091,00 
13.679,50 
23.232,07 
42.350,00 
52.155,50 
38.468,00 

257.884,17 

Udgifter 
Elevfest 
Comedy 
Koncert 
Køb t-shirts 
Projektudgifter 
Revisor 
Gebyr 
Udgifter i alt 

-19.838,94 
-30.721,55 
-23.000,00 
-2.012,50 

-44.851,53 
-6.250,00 
-2.013,79 

-128.688,31 

Donations Røde Kors -129.195,86 

Restbeløb 0,00 



Regnskab SIP Malawi indsamling 2019 

Balance 

Aktiver 
Bankindestående 

kr. 
6.250,00 

Aktiver i alt 6.250,00 

Passiver 
Indsamlet beløb/Skyldig Røde Kors 
Skyldig revisor 

Passiver i alt 

0,00 
6.250,00 

6.250,00 

Underskrifter 
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at 
indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 
indsamlingsbekendtgørelsen 

Overskuddet fra indsamlingen er anvendt til de oplyste formål. 

Dato: 
Navn: Fiona Georgi Mangaard 
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underskrift 

Dato: 
Navn: Marius Romlund Lei 

underskrift 

Dato: 04/12-2019 
Navn: Emilie Stenild Chortsen ,· 
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underskrift 


