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Resultatopgørelse 2020 

 

Støtteforening til projekt "Nenkashe Educational Center" 
 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020                  

     

     

   Beløb   

     

 Indtægter:    

 1. Kontingent, total 18.726   

 2. Bidrag (gaver), total 38.995   

 3. Div arrangementer, loppe og enkeltsalg 11.519   

 4. Dagmar Andreasens Familiefond 30.000   

 5. Difference (afstemning) 1.102   

 Total indtægter 100.341   

     

     

 Udgifter:    

 1. Overførsler til NEC -60.000   

 2. Administration    

 2.1 Generalforsamling 0   

 2.2 Cisu -600   

 2.3 Porto, papirvarer m.m. 0   

 2.4 Hjemmeside -398   

 2.5 Bank gebyrer -2.300   

 2.6 Mobile pay gebyrer -588   

 2.7 Administration, total -3.886   

 3. Revision, indsamlingsnævnet -3.500   

     

     

 Total udgifter -67.386   

     

     

     

 Resultat 2020 32.955   
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REVISORS ERKLÆRING – jubilæumsudgaven 

 

 
Revisoren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og 
anvendelsen af overskuddet. Det skal endvidere af revisors påtegning fremgå, hvis regnskabet ikke indeholder en 
erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med 
indsamlingsreglerne.   
 

Jeg har revideret det foreliggende materiale for årsregnskabet 2020 for foreningen 

Nenkashe med CVR 33662165 

 

Assistancens formål og udførelse 
Revisionen er udført i overensstemmelse med lovgivningens regler for god 

regnskabsskik.  

 

Jeg har lavet stikprøvekontrol på udvalgte regnskabsposter og sammenhænge i 

regnskabsgrundlaget med den ansvarlige kasserer for foreningen, og jeg finder ikke grund 

til at betvivle rigtigheden af hverken resultatopgørelse eller balance. Desuden har jeg haft 

adgang til kontopgørelser og verificeret indestående på foreningens konto hos Nordea. 

 

Beskrivelse af foreningens virke 
Foreningen har til formål at samle penge ind til "Nenkashe Educational Center, Kenya", 

som støtter udsatte masaipigers skolegang og sundhed. 

 

Indtjeningen baserer sig på medlemsskaber og indsamlinger via arrangementer og 

støttefester. Nenkashe er en international organisation, og den danske forening sender 

flere gange årligt de indsamlede penge til Nenkashe i Kenya. Foreningen er ikke omfattet 

af ligningslovens § 8a, og derfor er der ikke fradrag for bidrag til foreningen. 

 

Revisionens omfang og nøgletal 
 

Revideret er resultatopgørelse og balance.   

Corona har også haft indflydelse på Nenkashe centeret, da skolegangen kun delvist har 

været fysisk mulig. 

 

Der er vist dokumentation for overførelse af 2 gange 30.000 kr. til Project Nenkashe 
Educational Center i Kenya i overensstemmelse med indsamlingens formål. Der er 
således overført 30.000 kr. for det ene semester, som pigerne gik fysisk i skole i 2020 og 
yderligere 30.000 til at dække ”Homeschooling”. Det vil sige betaling for, at Nenkashes 
ledelse rejste rundt til alle de hjemsendte pigers familier for at sikre, at pigerne havde 
det godt og medbragte sække med mad til familierne. 
 
Udgifter til administration og gebyrer udgør et meget lavt niveau på 3.886 kr., som jeg 

har konstateret på kontoudtog. Fordelt på hjemmeside, bankgebyrer, MobilePay og gebyr 

til indsamlingsnævnet. Derudover er der en engangsudgift på statsautoriseret revision, 

Vadestedet på 3.500 kr. 
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Der er ved regnskabsperiodens ophør et overskud på 32.955 kr. Balancen viser en 

egenkapital på 209.339 kr. og en tilsvarende konstateret saldo på konto i Nordea på 

209.339 kr. Der er ingen øvrige aktiver eller passiver i virksomheden. 

 

Dette er jubilæumsudgaven (10 år) af min revision af regnskabet for Nenkashe, og en 

oversigt over de samlede bidrag i perioden viser en hjælp til Nenkashe Educational 

Center på 795.111 kr. fra 2011-2020. 

 

Det er et vigtigt stykke arbejde, som foreningen gør for at sikre skolegang for nogle af 

verdens mest udsatte. Uden de bidrag gennem hele perioden havde livet for de mange 

skolepiger i Kenya, som foreningen har hjulpet, set helt anderledes ud.  

 

Tabaska Revision (CVR 29646252) 

v/ Jakob Diness HD (R) 

F.F. Ulriks Gade 21, 2100 København Ø,  Mail: jakob@diness.dk 

 

 

 

 

Til underskrift 

 

 

Bestyrelsens godkendelse 

  

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bogføring. 

Regnskabet er revideret af: Tabaska IT og Controlling v/Jakob Diness, CVR. 29646252 

 

Efter bedste evne vurderer jeg, at forretningsgangen er godt tilrettelagt og virker på 

betryggende måde at leve op til foreningens formål. 

  

 

Østerbro, den 26/3 2021 

  

mailto:jakob@diness.dk
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Bilag A: Balance 

 

 

Balance 31. december 2020 

  

  

AKTIVER   

 2020 

Bankbeholdning 
31.12. konto 2112 
4383326120, Nordea 209.339 

  

SAMLEDE AKTIVER 209.339 

  

  

PASSIVER   

  

Egenkapital start 176.384 

Resultat  32.955 

  

  
SAMLEDE 
PASSIVER 209.339 

  

Balance: 0 

 


