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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 2020, 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 2020 samt resultatet af
foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 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 25. marts 2021
Grønborg Revision
CVR-nr. 75076118

Steffen Grønborg
registreret revisor
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Resultatopgørelse 2020
2020
Indtægter

2019
Indtægter

Sponsorater
Sygepleje

41.310

Præster

129.450

Børn

504.235

Motorcykler/Biler

35.385
549.006

0

38.500

Cykler

9.850

4.226

Kirker

0

Brønde
Tekn.skole
Lån til teknisk skoleprojekt
I alt sponsorater direkte til Indien

112.595

20.700

5.775
0
803.215

647.817

340.370

102.425

Kontingent

45.317

43.300

Menigheder

98.322

76.777

Kollek/mobil

41.629

42.915

Andre gaver
Årsgaver

Momskompensation

9.178

Tips og Lotto
I alt andre indtægter

59.376
534.816

324.793

1.338.031

972.610

Adm.stration

-17.694

-26.991

Nets

-16.653

0

Rejseudgift

-16.697

-10.902

Colleztaz

-40.875

-64.781

-1.532

-15.785

Samlede indtægter

Rent+gebyr
Revision

-3.750

-3.750

-36.020

-22.031

-3.400

-3.300

Tryksager

0

-35.606

Jacob /Besøg

0

-9.792

-136.621

-192.938

-1.167.466

-771.998

Udstilling /Promotion
Indsamlings-nævn

Samlede udgifter excl. Overført til Indien

Overført til Indien

Foreningens resultat

33.943

7.674

Status 31/12 2020
2020
Aktiver
Bankkonto, saldo 31/12

2019
Aktiver
73.841

25.298

73.841

25.298

Andre kontante beholdninger
Aktiver i alt

Passiver

Passiver

Beløb fra 2015 sendt til Indien i 2016
Beløb fra 2016 sendt til Indien i 2017
Andre skyldige beløb/periodeforskydning
Hensættelser i alt

-5.000
-5.000

Egenkapital

-19.600
-19.600

Egenkapital

Formue 31/12

33.943
78.841

37.224
0
7.674
44.898

Passiver i alt

73.841

25.298

Formue 1/1

44.898

Regulering hensat sendt til Indien
Foreningens resultat

