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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsespåtegning:

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for 2020 for Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust.

Vi skal erklære at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven
og -bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr.820 af 27. juni 2014 om indsamling mv. § 8, stk. 3.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Præstø, den    9. marts 2021

Bestyrelsen:

___________________                __________________               ___________________
Kenneth Svendsen                         Jens Erik Rasmussen                    Tom Folting

___________________                __________________               ___________________
 Line Flintberg-Strange                    Louis Grüning                             Finn Rasmussen 

 __________________              
 Malene Kristensen                                                  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Støtteforeningen Sunway Children Trust.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust for regnskabsåret
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 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 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

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 væsentlig 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 grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen 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. Fejlinformationer 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

•         Identificerer og vurderer 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 grundlag 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 regn-
skabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 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 begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•         Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vordingborg, den    9. marts 2021
Øernes Revision
Registreret revisionsaktieselskab
37 12 19 24

Lotte Jensen
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer
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Foreningens beretning om årets indsamlinger

Regnskabsårets aktivitet
Sunway Childrens Trust c/o Yrsa Grüning har igennem 2020  haft indtægter på kr. 1.424.002.

Indtægterne stammer fra støttemedlemsskaber, fadderbidrag samt forskellige sponsorer. Der har været en 
mindre stigning i fadderskabsindtægter på ca 8%. 

Igen i år er det glædeligt, at der - dog med en forsinkelse - er kommet fondsmidler fra Slots- og 
kulturstyrelsen. Det er især glædeligt at der er kommet flere større bidrag, hvilket er den væsentligste 
forklaring på stigningen i indtægterne på 46% jf sidste regnskabsår. 

Udgifterne er holdt i bero og endog faldet en smule jf nedenstående. Dette giver et resultat på 355.364 kr., 
som overføres til næste års forventede udgifter.

Igennem nogle år har vi været igang med et byggeri af et ny børnehjem på egen grund. Udgifterne til dette 
har været nogenlunde som forrige år. Der bygges i takt med at covid19 situationen og økonomien tillader 
dette og derfor er årets overskud planlagt til at blive brugt på færdiggørelsen af byggeriet.

Væsentlige begivenheder
Alle de normale begivenheder i 2020, hvor vi kunne have indsamlet penge til vores arbejde har været 
indstillet på grund af covid19. Kun fejring af stiftens 75 års fødselsdag og aktiv markedsføring heraf har 
givet et pænt beløb på over 100.000 kr. 

Udgifterne til drift af børnehjemmet har været mindre grundet covid19. Børnene har stort set ikke 
modtaget fysisk undervisning, mange børn blev i en periode sendt hjem til fjerne slægtninge. Disse to 
forhold kan tilskrives lavere omkostninger i 2020.
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Anvendt regnskabspraksis

Beretning:

Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust indsamler støttebeløb, kaldet fadderbidrag og modtager 
donationer fra en række andre givere, ligesom vi modtager forskellige gavebeløb og tilskud.

Beløbene anvendes primært til driften af et børnehjem, beliggende i Bodg Gaya i Indien.
Endvidere indsamles og anvendes en ikke uvæsentlig del af årets indtægter til opførelse af en  ny 
bygning til institutionen, ligesom der i år er anvendt en del midler på reparationer efter en stormskade 
på den lejede ejendom.

Anvendt regnskabspraksis:

Regnskabsgrundlag:  

Årsrapporten for Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust er udarbejdet i overensstemmelse med 
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Grundet foreningens specielle aktiviteter er regnskabsopstillingen i årsregnskabsloven ikke fulgt. 

Indtægter:
Indtægter fra medlemmer, faddere og sponsorer indregnes i resultatopgørelsen i det år, de vedrører.
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Note 2020 2019

Indtægter:
1 Indtægter 1.424.002 972.161

INDTÆGTER I ALT 1.424.002 972.161

Omkostninger:
2 Omkostninger til børnehjem -1.036.289 -1.111.192
3 Administrationsomkostninger -30.467 -51.182

Omkostninger i alt -1.066.756 -1.162.374

RESULTAT FØR FINANSIRING 357.246 -190.213

Renteudgift pengeinstitut -1.882 -24

ÅRETS RESULTAT 355.364 -190.237

Resultatopgørelse for året 2020
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Note 31/12 2020 31/12 2019

Aktiver:
Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender:
Forudbetalte beløb - periodeafgrænsningspost 6.800 30.000
Andre tilodehavender 48.198 13.500

Tilgodehavender i alt 54.998 43.500

Likvide beholdninger:
4 Bankindestående 483.486 140.494

Likvide beholdninger i alt 483.486 140.494

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 538.484 183.994

AKTIVER I ALT 538.484 183.994

Passiver:
Egenkapital:
Overført resultat fra tidligere år 175.617 365.854
Overført årets resultat 355.364 -190.237

EGENKAPITAL I ALT 530.981 175.617

Gældsforpligelser:
Kortfristet gældsforpligtelser:
Skyldige omkostninger 5.000 5.624
Forudbetalinger 1.000 1.100
Mellemregning Yrsa 1.503 1.653

Kortfristet gældsforpligtelser i alt 7.503 8.377

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 7.503 8.377

PASSIVER I ALT 538.484 183.994

5 Eventualforpligtelser   

Balance pr. 31. december 2020
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Note 2020 2019

1 Indtægter
Medlemsindtægter 33.750 38.400
Fadder kontrakter 296.540 275.210
Donationer af større beløb 889.690 484.667
Andre donationer 28.350 55.800
Indsamlet via Bettter now 989 2.530
Koncertindtægter 0 11.375
Roskilde Dyrskue og Fransk Forår 0 18.145
St. hestedag 0 13.500
Møn friskole 0 10.118
Andre arrangementer og donationer 123.105 0
Kulturstyrelsens udlodningsfond 47.398 47.512
Foredrag mv 0 4.150
Kaffekassen 0 560
Diverse indtægter 4.180 10.194

1.424.002 972.161

2 Omkostninger til børnehjem
Udgifter børnehjem 335.000 357.303
Betalt til grund og byggeri 650.000 621.449
Brugt til reperationer efter stormskade 25.000 32.945
Betalt til Tuk/tuk, traktor og bil 0 35.000
Kontant hævet til udgifter Indien 26.289 64.495

1.036.289 1.111.192

Noter til årsregnskabet 2020
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Note 2020 2019

Noter til årsregnskabet 2020

3 Administrationsomkostninger
Annoncer og reklame 0 3.443
Rejseomkostninger 0 10.567
EDB-udgifter til opkrævning/software 11.088 9.246
Småanskaffelser 0 6.000
Internet 5.985 5.985
Revision 5.750 5.750
Kontingenter og abonnementer 500 0
Bank og hævegebyrer 3.744 6.891
Indsamlingsnævnsgebyr 3.400 3.300

30.467 51.182

4 Bankindestående
Møns Bank - medlemskonto 6140 1025418 6.644 2.082
Møns Bank - uddannelseskonto 6140 4095764 1.924 233
Møns Bank - Morgan bogen 6140 4102164 218.899 130.049
Møns Bank - sponsorbørn 6140 2020582 107.205 624
Møns Bank - blandet konto 6140 4048383 148.814 7.506

483.486 140.494

5 Eventualforpligtelse

Der foreligger et efterbetalingskrav fra Slots- og 
Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af et modtaget 
støttebeløb på kr. 16.217 fra 2017, hvor godkendelsen 
af forbruget ikke er sket rettidigt. Ledelsen forsøger at 
få det godkendt, således at kravet kan frafaldes. Der er 
endnu ikke modtaget nogen afgørelse.
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