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Bestyrelsens årsberetning 2014
Denne årsberetning er for 2014, men inkluderer også beretning fra begyndelsen af 2015.

Temadage
Mindst én gang om året inviterer EA til en temadag, hvor der sættes fokus på et aktuelt emne, der har
bred relevans for alle kirker og organisationer, der deler EA's grundværdier. Vi oplever i øjeblikket en
god interesse for disse temadage, der typisk er arrangeret i samarbejde med en eller flere samarbejdspartnere.
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Temadag om usunde kirkelige miljøer
EA’s temadag i Odense den 19. august ”Når det sunde bliver usundt” samlede ca. 60 deltagere, fortrinsvis med frikirker og fra Fyn. Foredragsholder var nordmanden Arne Tord Sveinall fra Institutt for
Sjelesorg, Modum Bad. Dagen før havde han foredraget om samme emne for 70 præster og teologer
fra fortrinsvis Folkekirken, hvilket nok er noget af forklaringen på deltagelsen ved EA’s arrangement.
Arne Tord talte om at vi i den kristne menighed som hinandens medvandrere må ”applaudere hinanden frem i livet”. I menighedens fællesskabet skal vi heller ikke kopierer hinanden, men vove at være
dem, vi er. ”Hvad ville der blive af menighedens mangfoldige ”symfoni”, hvis vi alle var klonede kopier?
” spurgte han. Endelig opfordrede han stærkt til ærlighed i det kristne fælleskab og advarede mod at
idyllisere fællesskabet.
Fællesnævneren for de usunde fællesskaber er, at de på et eller andet punkt bliver for snævre og
trange. For at spore forsamlingen ind på det sunde, tegnede Sveinall billeder af seks typer usunde menigheder: Præstationsfællesskabet – uden plads til forskellighed. Elendighedsfællesskabet – uden plads
til et sundt selvbillede. Tabufællesskabet – uden plads til helhed. De chokeredes fællesskab – uden
plads til tryghed. Idylfællesskabet – uden plads til sandhed. Det kærlighedsfyldte forpligtelsesfællesskab – uden plads til balance.
Dagens to foredrag gav anledning til en god drøftelse blandt deltagerne i temadagen om egne oplevelser af fællesskaber og erfaringer med tiltag til at skabe sunde fællesskaber med plads til forskellighed,
frihed og tryghed.
Temadag om kristen etik i et pluralistisk samfund
Den internationalt kendte teolog og samfundsdebattør, Vinoth Ramachandra, aflagde den 27. – 30. oktober 2014 besøg i Aarhus, hvor han deltog ved tre større, offentlige arrangementer. Ramachandra
talte om, hvordan kristne kan gå i dialog i et pluralistisk samfund, hvor en mangfoldighed af religiøse og
sekulære livsanskuelser gør sig gældende. Desuden underviste han om, hvordan lokale kirker og fællesskaber kan bidrage gennem deres diakonale, sociale og politiske engagement.
Temadag om, hvordan vi når næste generation af studerende med evangeliet
Den 11. november samledes ungdomsledere, studerende og præster til en konference i Odense, der
tog udgangspunkt i følgende spørgsmål: Vores Herre har givet os et kald til at række evangeliet til den
næste generation. Men hvordan lyder kaldet fra den næste generation til os? Vi ønsker at samle kirkeledere fra Danmarks største studiebyer. Det blev en udbytterig dag med keynotes, samtale, bøn og indlæg fra studerende, som formulerede et kald fra den næste generation til nutidens kirke.
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Åbent brev til danske menigheder
I sommeren 2014 opstod der en række nye konflikter, som efterlod millioner af mennesker desillusionerede, frygtsomme og uden håb om en bedre fremtid. Følelsen af håbløshed satte sig også hos mange
kristne i Danmark – og vi frygtede at især ISIS fremmarch i Mellemøsten kunne udvikle en ny racisme
både i kirken og i befolkningen som helhed. Derfor valgte vi fra bestyrelsens side at rundsende et åbent
brev til danske menigheder med en opfordring til at omslutte verdens nødlidende med forbøn, herunder også de flygtninge i Danmark. Brevet rummede også en opfordring til at støtte danske missionsselskabers arbejde i verdens brandpunkter.
Bedeugen 2015
Vi har modtaget god feedback på årets bedefolder, som i år også blev offentliggjort elektronisk i forbindelse med udgivelsen. Der er solgt ca. 21.500 foldere mod 22.500 foldere sidste år.
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I folderen kom vi desværre til at skrive inkonsekvent om, hvordan vi vil anvende de indsamlede midler.
På sidste side skriver vi både, at indkomne gaver vil ubeskåret blive formidlet gennem to aktører, samt
at en del af del af de indsamlede midler fra bedeugen går til drift af Evangelisk Arbejde i Danmark. Vi
udsendte en nyhedsmail og gjorde opmærksom på problemet, men vi har trods det modtaget en del
henvendelser. Næste år vil vi gøre mere ud af at formidle, hvordan de indsamlede midler fordeles mellem de forskellige formål.
I skrivende stund har vi modtaget ca. 375.000 kr. i forbindelse med bedeugen, hvilket er et flot resultat.
Vi har også i 2014 oplevet en stigning i antallet af personlige gaver til over 500.000 kr. Ca. 100.000 anvendes til EA-udgifter (herunder tilskud til Evangelisk Alliance internationalt). Resten er sendt til flygtningearbejde i Syrien og Irak.
Regnskab 2014 og budget 2015
Årsregnskabet viser et beskedent underskud på 21.000 kr., hvilket bl.a. skyldes et ekstraordinært bidrag til World Evangelical Alliance. Resultatet er tilfredsstillende i lyset af en tilstrækkelig egenkapital.
Vi budgetterer med et underskud i 2015 på 50.000 kr, hvilket skyldes, at vi gerne vil sende så meget
som muligt til hjælp i Mellemøsten samtidig med, at vi opretholder et godt aktivitetsniveau i øvrigt.
International samarbejde
Vi følger godt med i det internationale samarbejde og har også i det seneste år ydet et bidrag i den
sammenhæng. Senest har vi nomineret tre unge ledere til at repræsentere Danmark i forbindelse med
”Younger Leaders”-konferencen i 2016 i Singapore.
I sommeren 2014 afholdt jeg et telefonmøde med generalsekretæren for European Evangelical Alliance, Thomas Bucher, som efterspørger danske repræsentanter til især to netværk: Et netværk mission
blandt muslimer samt et netværk for handicaparbejde. Kristelig Handicapforening overvejer at melde
sige på banen i forhold til handicapnetværket.
Justerede vedtægter
Ændrede i Ligningsloven betød, at EA på to ekstraordinære repræsentantskabsmøder besluttede at
gennemføre en række justeringer i vedtægterne. Efterfølgende har bestyrelsen udarbejdet et oplæg til
justering af forretningsordenen, som vil blive fremlagt på det det ordinære repræsentantskabes møde
d. 8. april 2015.
Thomas B. Mikkelsen, Kolding d. 12.02.2015
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Evangelisk Alliance.



Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter forenings ønsker.
Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen:

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand

Hans Henrik Lund, næstformand

Birger Nygaard, kasserer

Bodil Skjøtt

Anne Mie Skak Johanson

Sara Fischer-Nielsen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til foreningens medlemmer
Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Alliance for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december 2014, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. 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.
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Revisors ansvar
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 udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
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 vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31.
december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte 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
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Roskilde, den
MER REVISION A/S

Merete Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
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Anvendt regnskabspraksis
Indtægter vedrørende regnskabsåret er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører regnskabsåret.
Udgifter i henhold til formålet samt administrationsomkostninger er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører
regnskabsåret.
Tilgodehavender er indregnet til nominel værdi.
Likvide beholdninger indregnet med faktisk indestående på statusdagen.
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Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2014 - 31. december 2014

2014

2013

Bedeugen – gaver (Nødhjælp til Syrien m.v.)

302.511

242.948

Personlige gaver m.v. (Nødhjælp til Syrien)

196.722

83.149

0

35.000

8.788

7.026

508.021

368.123

57.966

58.230

0

9.059

Diverse indtægter

10.001

0

Indtægter i alt

67.967

67.289

Indtægter i alt

575.988

435.412

Note
Gaver

Tro og hverdagsliv
Diverse gaver
Gaver i alt

1

Indtægter fra Kulturstyrelsen
Konferenceindtægter
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Andre indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

383.752

262.083

Internationale bidrag

3

60.857

21.693

Temaer og arrangementer

4

22.979

23.684

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

5

11.725

14.909

International repræsentation

6

11.577

12.817

Information og PR

7

6.764

15.020

Administration

8

90.306

67.727

Udgifter i alt

587.960

417.933

Årets resultat

-11.972

17.479
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Aktiver pr. 31. december 2014

2014

2013

0

58.230

Likvide beholdninger

409.552

389.460

Aktiver i alt

409.552

447.690

2014

2013

Egenkapital, primo

289.399

271.920

Årets resultat

-11.972

17.479

Egenkapital i alt

277.427

289.399

122.000

122.000

Ledelse af Lausanne arbejdsgruppe

25.000

25.000

Hensat i året

70.000

0

Forbrugt af hensættelser i året

-92.000

0

Hensættelser i alt

125.000

147.000

7.125

7.000

0

4.291

7.125

11.291

409.552

447.690

Aktiver
Tilgodehavender
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Passiver pr. 31. december 2014

Egenkapital

Hensættelser
Hensat til projekter, primo

Gæld
Afsat revisorhonorar
Andre skyldige omkostninger

Passiver i alt
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2014

2013

79.580

29.150

2014

2013

376.283

100.000

0

30.000

5.000

0

0

132.083

2.469

0

383.752

262.083

2014

2013

European Evangelical Alliance

21.708

17.993

Lausanne International

12.189

0

World Evangelical Alliance

26.960

3.700

60.857

21.693

2014

2013

Arbejdsgruppeudgifter

10.500

0

Seminar-/konferenceudgifter

12.479

23.684

22.979

23.684

2014

2013

Repræsentantskabsmøder

9.645

2.447

Bestyrelsesmøder, forplejning

2.080

11.978

0

484

11.725

14.909

2014

2013

11.577

12.817

11.577

12.817

1 Heraf vedr. Ligningsloven § 8A

2 Projekttilskud
Aktuelt Bedeugeprojekt (Nødhjælp til Syrien)
Tro og hverdagsliv
Dansk initiativpulje
Nødhjælp Syrien
Diverse rejsestøtte

3 Internationale bidrag

4 Temaer og arrangementer

5 Ledelse, repræsentation, bestyrelse

Repræsentation

6 International repræsentation
EEA-årsmøde og bestyrelse
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Noter 1. januar 2014 - 31. december 2014
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7 Information og PR

2014

2013

0

13.500

6.764

270

0

1.250

6.764

15.020

2014

2013

0

42.911

69.297

0

753

1.451

Gebyrer

1.410

315

Bogholderiudgifter

9.021

12.297

Revision

9.825

10.250

0

503

90.306

67.727

Kommunikationshonorar
Webside
Annoncer

8 Administration
Omkostninger til frivillige
Administrativ assistance
Kontorhold

Rejseomkostninger
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