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Foreningsoplysninger
Foreningens navn:

Børn & Tro
Drejervej 15
DK-2400 København NV
Tlf. 48483546
Web: www.bornogtro.dk
Email: kontor@bornogtro.dk
CVR-nr.: 27 12 31 12
Københavns Kommune

Formål:

Børn & Tro har til formål:
• At bringe evangeliet til Danmarks børn gennem børneklubber, lejre, børneevents m.v.
• At udfordre og instruere kristne i Danmark til at lave aktiviteter for børn ved
forskellige former for ledertræning.
• At sørge for undervisningsmateriale til børnearbejdere gennem eget forlag.
• At supplere og tjene alt bestående evangelisk børnearbejde.

Bestyrelse:

Lise Daugaard, formand
Iris Anna Dampe, næstformand
Peter Malan, kasserer
Lone Hertz

Leder:

Dorthe Lykke Jensen

Revision:

Grønborg Revision
v/ Steffen Grønborg
Vesterbro 9
DK-4500 Nykøbing Sjælland
CVR-nr.: 75 07 61 18
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Ledelsens årsberetning
Børn & Tros aktiviteter i 2020 har i lighed med tidligere år været at arrangere børne- og teenagelejre, arrangere
forskellige børneevents, drive børneklubber i samarbejde med lokale kirke og afholde kurser for
børnemedarbejdere samt drive forlagsvirksomhed. Nogle af disse aktiviteter er i årets løb blevet aflyst pga.
COVID-19-restriktioner. Vi har derfor fokuseret mere end normalt på at hjælpe børnemedarbejdere online. Vi har
også brugt en del tid på at arbejde videre med vores nye undervisningsmaterialer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Børn & Tros resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 84.848 mod sidste års underskud på kr.
31.655, og balancen pr. 31. december 2020 udviser en positiv egenkapital på kr. 33.778 mod sidste års negative
egenkapital på kr. 51.070.
Fra slutningen af 2019 er vi begyndt at modtage tilskud fra vores internationale søsterorganisation Child
Evangelism Fellowship, og det er især disse tilskud på kr. 90.692, som er årsag til det positive årsregnskab. Dog
bør man også bemærke, at indtægter fra forlag og lejre m.m. er næsten halveret pga. pandemien. Forlagets
udgifter har dog været en del større end normalt, da vi som førnævnt har arbejdet en del med yderligere
udgivelser af nye undervisningsmaterialer, så vi er klar til at sælge mere, når kirkernes børnearbejde åbner op
igen.
Indsamlinger til Børn & Tros arbejde er foregået via vores hjemmeside, nyhedsbreve, kollekt ved årsmøde og ved
andre samlinger. Nyhedsbreve ligger offentligt tilgængelige på vores facebookside. Vi er ligeledes i 2020 begyndt
at samle ind til vores søsterorganisation i Moldova.

Usædvanlige forhold
Regnskabsåret har ikke været påvirket af usædvanlige forhold udover de ovenfor beskrevne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens
finansielle stilling.
Landsleder Dorthe Lykke Jensen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne af Børn & Tro
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Børn & Tro for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter
resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 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 samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 820
af 27. juni 2014 om indsamling m.v. 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 for
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
samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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 højre end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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• 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 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.

Nykøbing Sjælland, den 26. april 2021

Grønborg Revision
CVR-nr. 75 07 61 18

Steffen Frederik Høgsted Grønborg
registreret revisor
MNE-nr. mne7040
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsregnskabet.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Gaveindtægter medregnes i det år, hvor betalingen har fundet sted. Øvrige indtægter og udgifter periodiseres i
det omfang det skønnes væsentligt.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender er opført efter individuel vurdering. Der er foretaget nedskrivninger for forventet tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger udgøres af indestående på bankkonti.
Forudbetalte omkostninger
Forudbetalte omkostinger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Forudbetalte omkostninger måles til kostpris.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta omregnes til dagskurs på balancetidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er opført til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar 3-5 år
Aktiver med en kostpris under 50.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på
anskaffelsestidspunktet.
Egenkapital og gæld
Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser.
Ikke anvendte, formålsbestemte tilskud er opført som gæld, såfremt ubrugte midler skal tilbagebetales.
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Resultatopgørelse 2020
Note

Indtægter
1
2
3

4

Gaver
Kontingentindtægter
Tilskud
Legater og fonde
Sponsorater
Omsætning arr., kurser og lejre m.m.
Omsætning forlag

Indtægter i alt

År 2020

År 2019

DKK
927.038
29.650
151.564
0
0
58.599
69.098

DKK
967.005
20.500
79.567
200
13.500
116.416
101.484

1.235.949

1.298.672

Omkostninger
Aktivitetsomkostninger
Projektomkostninger, arr. og lejre m.m.
Kursusvirksomhed
Forlagsvirksomhed
Aktivitetsomkostninger i alt

5

(10.653)
(3.711)
(112.744)
(127.108)

(71.873)
(3.440)
(65.250)
(140.563)

Kapacitetsomkostninger
Personale
Administration
Lokaler
Gaver til udlandet
PR
Kapacitetsomkostninger i alt

(676.328)
(236.975)
(60.871)
(22.000)
(27.817)
(1.023.991)

(836.450)
(228.076)
(62.850)
(32.000)
(30.384)
(1.189.760)

Omkostninger i alt

(1.151.099)

(1.330.323)

Resultat før renter/afskrivning
Renter/kursregulering

Årets resultat, overskud
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Balance pr. 31. december 2020
Note

Aktiver

År 2020

År 2019

DKK

DKK

Omsætningsaktiver
Likvide midler
Varebeholdning
Salgstilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Diverse tilgodehavender
Omsætningsaktiver i alt

108.763
28.477
67.470
4.837
1.917
211.464

67.928
23.263
5.944
10.863
1.689
109.687

Aktiver i alt

211.464

109.687

(51.070)
84.848
33.778

(19.415)
(31.655)
(51.070)

27.900
27.900

39.300
39.300

Kortfristet gæld
Kortfristet del af langfristet gæld
Kreditorer
Beregnet feriepengeforpligtelse
Skyldige indefrosne feriepenge
Offentlig gæld
Kortfristet gæld i alt

11.400
1.919
19.354
58.189
58.924
149.786

13.400
2.816
76.394
11.383
17.464
121.457

Passiver i alt

211.464

109.687

Passiver
Egenkapital
Overført driftsresultat primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
Langfristet gæld
Gavelån
Langfristet gæld i alt
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Pengestrømsopgørelse 2020
År 2020

År 2019

DKK

DKK

Driftsresultat før renter

84.850

(31.651)

Renter

(2)
84.848

(4)
(31.655)

0
28.329
0
0
6.026
0
34.355

0
16.018
0
0
0
0
16.018

(11.400)
0
(5.214)
(61.526)
0
(228)
(78.368)

(13.400)
0
(6.903)
(5.494)
(3.029)
(223)
(29.049)

Ændring i likvide beholdninger

40.835

(44.686)

Likvide beholdninger primo

67.928

112.614

108.763

67.928

Årets egenfinansiering
Forøgelse af langfristet gæld
Forøgelse af kortfristet gæld
Nedbringelse af varebeholdning
Nedbringelse af tilgodehavende hos debitorer
Nedbringelse af forudbetalte omkostninger
Nedbringelse af diverse tilgodehavender

Kapitalfremskaffelse i alt
Nedbringelse af langfristet gæld
Nedbringelse af kortfristet gæld
Forøgelse af varebeholdning
Forøgelse af tilgodehavende hos debitorer
Forøgelse af forudbetalte omkostninger
Forøgelse af diverse tilgodehavender

Kapitalanvendelse i alt

Likvide beholdninger ultimo
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Noter til årsregnskabet
År 2020
DKK

År 2019
DKK

685.711
171.107
73.220
0
(3.000)
927.038

704.051
158.466
76.762
30.256
(2.530)
967.005

År 2020

År 2019

1 Gaver
Gaver fra DK, § 8a
Gaver fra DK, § 12 stk. 3 Gavebrev
Gaver/kollekter ikke fradragsberettigede
Arv
Videreførelse af gaver
Gaver i alt

2 Kontingentindtægter
Medlemmer

198

205

Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der har betalt kontingent til Børn & Tro i regnskabsåret.

År 2020
DKK

År 2019
DKK

3 Tilskud
Tilskud Kulturstyr. udlodningfond, TLAN2020-178
Tilskud Child Evangelism Fellowship Europe

Tilskud i alt

60.872
90.692
151.564

År 2020
DKK

60.983
18.584
79.567

År 2019
DKK

4 Omsætning arr., kurser og lejre m.m.
Deltagergebyr
Honorar, rejserefusion og kørselsgodtgørelse
Materialesalg, slik, merchandise m.m.
Omsætning arr., kurser og lejre m.m. i alt
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Noter til årsregnskabet (fortsat)
År 2020
DKK

År 2019
DKK

5 Anvendelsen af tilskud fra Kulturstyrelsens udlodningfond, TLAN2020-178
Administrationsomkostninger
Kontorhold
Porto
Telefoni, fastnet, mobil & IP
Gebyr lønbehandling
Abonnementer aviser og blade
Faglitteratur
Småanskaffelser administration
Administrationsomkostninger i alt

(4.755)
(13.979)
(838)
(950)
(648)
(1.979)
(5.048)
(28.197)

(8.427)
(21.629)
(553)
(1.400)
(623)
0
(7.374)
(40.006)

IT omkostninger
Software køb/leje, licenser & supportabonnementer
IT-udstyr
IT konsulentassistance
Webhosting og domæneafgift
Internetopkobling
IT omkostninger i alt

(34.470)
(5.047)
(2.500)
(818)
(4.050)
(46.885)

(32.367)
(5.892)
(928)
(151)
0
(39.338)

Øvrige administrationsomkostninger
Regnskabsmæssig assistance
Revision
Advokat
Konsulentassistance m.v.
Forsikringer
Kontingent BMK, ISOBRO, KOB m.v.
Gebyrer (bank m.fl.)
Kassedifferencer og afrunding
Øvrige administrationsomkostninger i alt

(99.458)
(2.000)
(6.875)
0
(24.916)
(8.225)
(20.419)
0
(161.893)

(76.355)
(2.000)
0
(23.890)
(23.028)
(8.350)
(15.009)
0
(148.732)

Driftsomkostninger i alt (tilskudsgrundlag)

(236.975)

(228.076)

60.872

60.983

(176.103)

(167.093)

Tilskud TLAN2020-178

Resultat (eget bidrag)
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