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Oplysninger om foreningen

Forening: LoveSpring

Skolegade

8000 Aarhus C

CVR-nr. 32 16 57 53

Stiftet 17. april 2009

info@lovespring.com

www.lovespring.dk

Formål: Foreningens formål er helt eller delvist at finansiere eller yde tilskud til 

humanitære vandprojekter i udviklingslande.

Daglig leder: Andres Papadakis

Bestyrelse: Andreas Papadakis

Tom Deichman

Revisor: DLBR Revision, Godkendt revisionsanpartsselskab

Agro Food Park 13

8200 Aarhus N

CVR-nr. 32 45 11 95
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for LoveSpring for

perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021.

Indsamlingen er foretaget i henhold til reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendt-

gørelsen.

Indsamlingen er gennemført iforbindelse med skoleløb på Tirstrup Efterskole.

Vi anser det opstillede regnskab for indsamlingen for udarbejdet i overensstemmelse med

regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160

af 26. ferbruar 2020.

Aarhus C, den 20. juni 2022

Andres Papadakis

Daglig leder

4

Andreas Papadakis




Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i LoveSpring

Konklusion

Grundlag for konklusion

Vi har revideret indsamIingsregnskabet for LoveSpring for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021.

Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 

af 26. februar 2020

Det er vores opfattelse, at indsamIingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige 

udarbejdet i overensstemmelse retningslinjerne i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. 

februar 2020.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark og bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. 

februar 2020. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit 

"Revisors ansvar for revisionen af indsamIingsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBA"s etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores g)vrige 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 vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 

anvendelse

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamIingsregnskabet er 

udarbejdet i henhold til Indsamlingsnævnets retningslinjer. IndsamIingsregnskabet er udarbejdet med 

henblik på at hjælpe LoveSpring til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i 

Indsamlingsnævnets retningslinjer. Som følge heraf kan Indsamlingsregnskabet være uegnet til andet 

formål.

Ledelsens ansvar for indsamIingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et IndsamIingsregnskab, der i alle væsentlige henseender 

er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med Indsamlingsnævnets retningslinjer for 

levering af regnskab. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

ngidvendig for at udarbejde et Indsamlingsregnskab uden væsentlig fejinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors erklæring (fortsat)

-

-

-

Revisors ansvar for revisionen af indsamIingsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om IndsamIingsregnskabet somm helhed er uden 

væsentlig fejinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med 

en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et hgijt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 

revision, der udfgtres i overensstemmelse med internationale standarder om.revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejinformation, når sådan findes. 

Fejinformationer kan opstå som fgølge 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark og bekendtggørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. 

juni 2020, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 

Herudover:

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangleri intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentIig fejIinformation i IndsamIingsregnskabet, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fej, 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 fejinformation forårsaget af 

besvigelser er højere end ved væsentlig fejinformation forårsaget af fej, 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 for at kunne 

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion 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.
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Den uafhængige revisors erklæring (fortsat)

Aarhus N, den 20. juni 2022

DLBR Revision

Godkendt revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 32 45 11 95

Jens Faurholt

Registreret revisor

mne33755
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Beretning om indsamling

Væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger

LoveSpring er vand for vand – vi sælger flaskevand og donerer hele vores overskud til humanitære 

brøndprojekter i udviklingslande. Vi ønsker at bidrage til verden, og derfor produceres alle vores 

produkter under CO2 neutrale forhold, så du kan nyde en naturlig drik, med god samvittighed.

LoveSpring har lavet Skoleløb til fordel for rent drikkevand i udviklingslande.

Der er blevet afholdt følgende Skoleløb:

  Oktober 2020 - Skoleløb på Tirstrup Idrætsefterskole.

Der henvises iøvrigt til Lovesprings hjemmeside for nærmere beskrivelse af aktiviteter, organisation og 

økonomi.
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Resultatopgørelse

Indsamling oktober 2020 - Skoleløb på Tirstrup Idrætsefterskole 162.000

Administrationsudgifter:

Udgifter til afholdelse af skoleløb -10.500

Administrationsudgifter LoveSpring, 15% -24.300

Indsamlingens overskud 127.200

Indsamlingens overskud er anvendt til etablering af 4 vandbrønde i Afrika, 2 i Tanzania (Lemooti Bili, 

Ndosoito) og 2 i Nigeria (Ikot Ukam, Ikot Ukwa).

9



Anvendt regnskabspraksis

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 

bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. juni 2020.

IndsamIingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der

anvendes ved udarbejdelse af LoveSprings årsregnskab, og som er beskrevet der.
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