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Evangelisk Alliance i Danmark – 2012
Bedeuge 2012
Der kommer flere og flere tilbagemeldinger fra forskellige dele af landet, at bedeugen i januar
får nyt liv, ny form og ny entusiasme. Glade arrangører ringer ind og fortæller om nye måder at
være sammen på og hidtil ikke oplevede mængder af deltagere.
Indsamlingen i 2012 var kommet i stand ved et samarbejde med Det Danske Bibelselskab,
hvorved der blev uddelt en bibellæseplan for hver bedebrochure, der blev brugt. Det blev en
udmærket indsamling og Bibelselskabet modtog kr. 100.000 fra EA. (I 2013 var indsamlingen
til Bibellæser Ringens El Camino projekt.)
Neil Hudson – Tro & Hverdagsliv
Det er efterhånden slået fast, at EA i oktober måned kommer på banen med et aktuelt seminar, gerne i samarbejde med andre organisationer. I 2012 blev det med temaet Tro & Hverdagsliv, og skal vi vurdere ud fra tilbagemeldingerne, var vi inde ved noget, vi slet ikke bør
slippe igen. Det vil derfor komme til syne igen i 2013 via en etableret arbejdsgruppe.
St. Bededag
Afviklingen af St. Bededag i Helligåndskirken, arrangeret af Kirkernes Integrations Tjeneste
(KIT), forløb til gengæld ikke helt uden problemer i vores EA familie. At invitere en embedsperson fra stat eller kommune er normalt ikke noget problem – uanset denne persons religiøse
ståsted og holdninger. Men netop i en tid hvor homofilidebatten var på sit højeste, blev det
kompliceret at kirkeminister, Manu Sareen, deltog. Invitationen, som var sendt længe før debatten var på sit højeste, viste sig at sende et for uklart signal. Og det må vi så tage ved lære
af. Arrangementet i Helligåndskirken var i øvrigt som altid glimrende og til opmuntring for mange.
Ansættelse af Sara Fischer-Nielsen
Det har betydet et gevaldigt løft på en række områder, at EA har valgt at have en person ansat
én dag om ugen. At denne person er Sara med et stort hjerte for mission og unge, med et tydeligt talent for kommunikation og desuden villighed til at sidde i bestyrelsen, gør bare denne
beslutning til en ualmindelig god idé for EA. Sara begyndte 1. juni 2012 og er desuden ansat i
organisationen Viva Danmark (tidl. Leve Børnene) med hovedkontor Aarhus.
Hjemmeside – www.evangeliskalliance.dk
Det er ikke mindst Sara Fischer-Nielsens fortjeneste at vores hjemmeside er begyndt at leve –
og helt specielt, at EA’s nyhedsbreve nu kommer i et tættere og mere regelmæssigt mønster.
Mission Net –
I nytåret 2011/2012 deltog 75 unge danskere i missionskonferencen Mission-Net i Erfurt Tyskland. Flere af de unge danske deltagere fortæller, at de kom hjem med fornyet inspiration til
mission i Danmark og nogle startede bønne- og missionstiltag i Danmark i kølvandet på konferencen. At så mange danskere deltog, skyldtes bl.a., at hver deltager blev støttet økonomisk af
Dansk Missionsråd (og Evangelisk Alliance) og det er derfor besluttet at gentage denne ordning til næste konference, som finder sted i nytåret 2013/14.
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Årsmødet 2012
Vi forsøgte – for at komme dem, i møde, der bor i Jylland – at afholde vores årsmøde i Odense. Det gav imidlertid ikke den ønskede opbakning, så indtil videre vil vi fortsætte med at lade
København være værtsby for vores årsmøder.
Der vil dog på årsmødet dette år komme et forslag frem om et bedre samspil mellem lokalgrupper, repræsentantskab og bestyrelse.
I øvrigt gav årsmødet 2012 disse input til bestyrelsen:
 at det er vigtigt at finde indsamlingsprojekter, der både taler til hjerte og hjerne
 at EA skal fastholde sig selv på at arrangere dagskonferencer og formidle materiale om
f.eks. Tro & Hverdag, men ikke selv kaste sig ud i produktioner
 at EA skal forstå sig selv som et læringsnetværk
 at invitationen af Manu Sareen til St. Bededag var malplaceret og uheldig
Valg
På valg var Hans Henrik Lund og Birger Nygaard. Begge blev genvalgt.
Repræsentantskabet vedtog, at sidste års valg af Peter Götz gælder for en treårig periode. Sara Fischer-Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen på dispensation fordi fristen for forslag var
overskredet, da hun blev spurgt.
European Evangelical Alliance
EA Danmark er medlem af EEA, European Evangelical Alliance. Her mødes de evangeliske
alliancer fra hele Europa hvert år til årsmøde og inspirationskonference.
World Evangelical Alliance
World Evangelical Alliance repræsenterer 600 millioner evangeliske kristne og har mange virkeområder. Religionsfrihed står højt på dagsorden og en delegation fra WEA har løbende dialog med regeringer og lande omkring emnet. Andre aktuelle arbejdsområder er katastrofehjælp, nødhjælp, missionsudvikling og samarbejde. WEA er samlende organ for mange organisationer som arbejder på de områder. Hans Henrik Lund fra DK er medlem af International
Counsel.
Repræsentationer
Medlem af World Evangelical Alliance: Hans Henrik Lund
Medlemmer af WEA Theological Commission: Kurt Christensen og Per Damgaard Pedersen
Medlem af WEA Mission Commission og Lausanne Theology Working Group: Birger Nygaard
Medlem af Lausanne Committee on World Evangelization: Peter Götz
Medlem af Religious Liberty Partnership: Henrik Ertner Rasmussen.
Medarbejdere:
Evangelisk Alliances arbejde udføres af frivillige – heri blandt Preben Brohus, som vi igen i år
vil udtrykke vores oprigtige taknemmelighed til.
Bestyrelsen:
Peter Götz, formand
Hans Henrik Lund, næstformand
Birger Nygaard, kasserer
Krista Rosenlund Larsen Bellows, sekretær
Sara Fischer-Nielsen
Thomas Bjerg Mikkelsen
Peter Götz, Espergærde, medio april 2013
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Evangelisk
Alliance i Danmark.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den

Bestyrelse:

Peter Götz, formand (konstitueret)

Hans Henrik Lund, næstformand

Krista Rosenlund Larsen Bellows,
sekretær

Birger Nygaard, kasserer

Thomas Bjerg Mikkelsen

Sara Fischer-Nielsen
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Den uafhængige revisors erklæring
Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Alliance i Danmark for regnskabsåret 1. januar 2012 – 31.
december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. De indeholdte budgettal er ikke reviderede.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver
et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse
og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den
af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver,
økonomiske stilling samt resultat.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision
af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Tips og lotto
Revisionen er foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 stk. 1 og 2
Tilskuddet er anvendt i tilskudsåret
Tilskuddet er brugt til formålet
Tilskudsmidlerne er anvendt sparsommeligt

Roskilde, den
MER REVISION

Merete Jacobsen
registreret revisor
FSR danske revisorer
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Resultatopgørelse 1. januar 2012 - 31. december 2012

Note

2012

2011

177.537

265.503

13.250

45.876

190.787

311.379

Indtægter fra Tips og Lottopuljen

58.579

59.050

Konferenceindtægter

21.986

0

5.318

2.338

Indtægter i alt

85.883

61.388

Indtægter i alt

276.670

372.767

Gaver
Bedeugen - gaver
Diverse gaver
Gaver i alt

1

Andre indtægter

Diverse indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

121.780

149.639

Internationale bidrag

3

21.617

74.084

Temaer og arrangementer

4

31.365

30.876

Aktiviteter for bøn

5

10.000

10.675

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

6

7.581

2.384

International repræsentation

7

25.897

49.103

Information og PR

8

18.393

36.919

Administration

9

61.433

48.728

Udgifter i alt

298.066

402.408

Årets resultat

-21.396

-29.641
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Aktiver pr. 31. december 2012

2012

2011

30.000

59.050

Likvide beholdninger

291.161

294.516

Aktiver i alt

321.161

353.566

2012

2011

Egenkapital , primo

293.316

322.957

Årets resultat

-21.396

-29.641

Egenkapital i alt

271.920

293.316

Ledelse af Lausanne arbejdsgruppe

25.000

25.000

Hensættelser i alt

25.000

25.000

6.250

6.250

17.991

29.000

24.241

35.250

321.161

353.566

Aktiver
Tilgodehavender

Passiver pr. 31. december 2012

Egenkapital

Hensættelser

Gæld
Afsat revisorhonorar
Andre skyldige omkostninger

Passiver i alt
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Noter 1. januar 2012 - 31. december 2012
2012

2011

500

2.300

2012

2011

100.000

100.000

Andre tilskud

11.780

29.639

Diverse rejsestøtte

10.000

20.000

121.780

149.639

2012

2011

21.617

18.750

0

55.334

21.617

74.084

Temaer og arrangementer

2012

2011

Arbejdsgruppeudgifter

7.205

4.832

12.041

21.398

Folkemøde, Bornholm

7.500

0

Markedsføring - PR

4.619

0

0

4.646

31.365

30.876

2012

2011

0

10.675

10.000

0

10.000

10.675

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

2012

2011

Repræsentantskabsmøder

4.737

1.060

660

0

2.184

1.324

7.581

2.384

1

Heraf vedr. Ligningsloven §8A

2

Projekttilskud
Aktuelt Bedeuge Projekt

3

Internationale bidrag
European Evangelical Alliance
World Evangelical Alliance

4

Seminar-/konferenceudgifter

Publikationer Tryk

5

Aktiviteter for bøn
Andre udgifter omkring bøn
Bedeugen - produktion

6

Repræsentation
Bestyrelsesmøder, forplejning
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7

International repræsentation

2012

2011

25.897

19.372

Andre konferenceomkostninger

0

23.000

Andre rejseomkostninger

0

6.731

25.897

49.103

2012

2011

Webside

18.293

32.444

Annocer

100

4.475

18.393

36.919

Administration

2012

2011

Omkostninger til frivillige

8.076

10.000

Administrativ assistance

30.000

0

3.463

21.979

113

321

3.522

6.896

11.500

6.250

Rejseomkostninger

1.759

1.881

Diverse administration

3.000

1.401

61.433

48.728

EEA-årsmøde og bestyrelse

8

9

Information og PR

Kontorhold
Gebyrer
Bogholderiudgifter
Revision
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