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Ledelseserklæring
Undertegnede bestyrelse af Foreningen Agape Indien Danmark, erklærer hermed:
At være bekendt med efterstående årsregnskab, samt tilhørende revisorerklæring.
Vi er af den overbevisning at årsregnskabet indeholder samtlige indtægter og
omkostninger, disse er bogført korrekt.
Vi kan desuden erklære:
At der ikke i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb er indtruffet begivenheder,
som i væsentlig grad påvirker Agape Indien Danmark's økonomiske stilling, og
som der ikke allerede er taget hensyn til i årsregnskabet.
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Til medlemmerne af Foreningen Agape Indien Danmark
Revsionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Agape Indien Danmark for
perioden 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis.
Foreningen har valgt ikke at opstille regnskabet efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2019 samt resultatet af
foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 revisionspåtegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af
foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer.
(ESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtigelser i henhold til disse regler
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Det er vor opfattelse, at foreningens årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af
regnskaberne for modtagelse af tilskud fra Finansministeriets pulje efter lov om
visse spil, lotterier og væddemål § 3, stk. 1 og 2. Det er vor opfattelse, at
tilskudet er anvendt i regnskabsåret til formålet og tilskudet er anvendt
sparsommeligt.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsenltig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere
foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat
drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grunslag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistiskt alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisonen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed
er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 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, 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 regnskabsnrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder proffesionel skepsis under
revisionen. Herudover:
•
Identificerer og vurdere vi risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, 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 grunslag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, 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.
•
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på
grundlag af det opnåede revisiosnbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenhder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion.

Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis , der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenhder eller forhold kan
dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drfiten.
•
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af
årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler
de underliggende transaktioner og begivenhder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.
Vi kommunikere med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang
og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige
oberservationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi
identificerer under revisionen.

Nykøbing Sj. Den 16. marts 2020
Grønborg Revision
CVR-nr. 75076118
mne7040
Steffen Grønborg
registreret revisor

Resultatopgørelse 2019
Indtægter
Sponsorbidrag børn og præster
Sponsor af cykler
Årsgave
Sponsor af motorcykler / biler
Sponsor af sygeplejeske
Kirkebyggeri
Teknisk Skole
Brønde Indien
Medlemskontingent
Efter Claus L. Munk
Overført fra menigheder
Mobile Pay
Tips og Lotto
Indtægter i alt

sidste år

549.006
4.226
102.425
38.500
35.385
20.700
43.300
76.777
42.915
59.376
972.610

338.803
5.250
129.113
8.500
300
230.000
60.000
126.727
45.058
12.500
82.520
30.024
1.068.795

Udgifter
Bøger / tryksager
Revision
Jacobs besøg i Danmark
Rejseudgifter mm for møder i DK
Gebyrer / renter bank / nets
Udstilling / promotion
Missionsfonden
Kontor, porto m m
Mobil tlf
Øvrig administration
Indsamlingsnævnet
Collectaz

35.606
3.750
9.792
10.902
15.785
22.031
26.991
3.300
64.781

30.839
3.750

Udgifter i alt

192.938

96.935

Indtægter minus udgifter

779.672

971.860

-771.998
0
-771.998

-1.135.378
0
-1.135.378

7.674

-163.518

Heraf sendt til Indien i året
Beløb fra 2017 sendt til Indien i 2018

Foreningens resultat

0

10.134
7.758
0
6.312
0
229
8.448
3.200
26.265

Status 31/12 2019
Aktiver
Bankkonto, saldo 31/12
Andre kontante beholdninger
Aktiver i alt

sidste år

25.298
0
25.298

37.224
0
37.224

Passiver
Beløb fra 2016 sendt til Indien i 2017
Beløb fra 2017 sendt til Indien i 2018
Andre skyldige beløb / periodeforskydning

0
0
19.600

0
0
0

Hensættelser i alt

19.600

0

Egenkapital
Formue 1/1
Regulering hensat sendt til Indien
Foreningens resultat

37.224
7.674

200.742
-

-163.518

Formue 31/12

44.898

37.224

Passiver i alt

25.298

37.224

