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Bestyrelsens årsberetning
for 2015-2016
Temadage
Den 18. maj blev der afholdt en temadag i København om evangeliserende fællesskaber. Oplægsholderen var amerikaneren Caesar Kalinowski, som har specialiseret sig i storytelling. Arrangementet blev
afviklet i samarbejde med med Kirkeplanternetværk (KPN).
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I 2016 er der planlagt to arrangementer i samarbejde med Center for Kristen Apologetik (CKA). Den 15.
september fra kl. 19-22 afholdes et offentligt foredrag i Christianskirken i Aarhus om kristendom og naturvidenskab ved den britiske professor i teologi, Alister McGrath. Den efterfølgende dag vil Alister
McGrath holde en række forelæsninger over samme tema. Lokaliteten er endnu ikke besluttet, men
der satses på 200-300 deltagere.
Unge i global mission
I August 2016 afholder Lausanne konferencen Younger Leaders Gathering i Indonesien for unge, der er
passionerede for Guds mission. Konferencen samler den kommende generation af ledere og skal styrke
det fremtidige evangeliske samarbejde globalt og nationalt. Der vil være over 150 lande repræsenteret,
og fra Danmark sendes Simon Krüger, Kent Rasmussen og Lisa Rom Boye.
Nye sekretærer for EA
Den 9. november tiltrådte Frederik Thormann og Henriette Engberg som studentermedhjælpere
hos Evangelisk Alliance i Danmark. De læser begge teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus på henholdsvis 1. og 5. semester. De vil stå for opdatering af hjemmesiden, facebooksiderne og nyhedsmail.
Desuden skal de arbejde på at involvere flere unge i Evangelisk Alliances arbejde og skabet et link til
MissionNet.
Lederungdomsnetværk
Ved en inspirationskonference arrangeret af KFS m.fl. i oktober 2014 i Odense, besluttede de nationale
ledere af de evangeliske ungdomsorganisationer at mødes efterfølgende for at afdække mulighederne
for et videre samarbejde. Dette er nu blevet til oprettelsen af dette netværk - ultimo 2015. Lederungdomsnetværk under Evangelisk-Alliance (LEA) har til formål at skabe netværk for og mellem de nationale ledere af kirkelige ungdomsorganisationer under Evangelisk Alliance i Danmark. Samt på sigt at
iværksætte samarbejdsinitiativer der inspirerer til mission blandt unge.
Evangelisk Alliance og det internationale samarbejde
Bestyrelsen har gennemført en kortlægning og prioritering af indsatsområder og ressourcepersoner,
som er linket op på Lausanne, European Evangelical Alliance og World Evangelical Alliance. Det er besluttet, at vi i den kommende vil give følgende initiativer særlig prioritet:






Dispora-netværket (EEA)
Handicap-netværket (EEA)
Eurasian Workplace Forum (Lausanne)
Younger Leaders Gathering (Lausanne)
MissionNet
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Desuden vil vi arbejde for dansk repræsentation i Theological Commission (WEA).
Bodil Skjøtt og Thomas Bjerg Mikkelsen har deltaget i en konference i Oslo om mission. Konferencen
var planlagt af den norske lausannegruppe i samarbejde med Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
(NORME). De danske ungdomsdelegerede til Younger Leaders Gathering deltog også i konferencen,
som udgjorde en del af forberedelsen til den store konference i Indonesien.
Thomas Bjerg Mikkelsen deltog i EEAs repræsentantskabsmøde i Tyskland, hvor flygtningeproblematikken var hovedtema.
Hans-Henrik Lund indgår i det internationale diaspora-netværk og har repræsentereret Danmark ved
netværkets møder.
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Bodil Skjøtt indgår i en arbejdsgruppe under Lausannne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE), og
har i den forbindelse deltaget i deres 10. konference i Jerusalem.
I det hele taget følger vi godt med i det internationale samarbejde, hvor vi også yder et betydeligt bidrag. I 2016 vil vi anvende ekstraordinært mange penge på rejseaktiviteter, da bestyrelsen har besluttet at støtte de unge ledere, som skal repræsentere Danmark til Younger Leaders Gathering i Singapore. Desuden støtter vi driften af EEA og WEA.
Bedeugen 2016
Vi har modtaget god feedback på årets bedefolder. Der er solgt ca. 20.250 foldere mod 21.500 foldere
sidste år. Det lille fald kan skyldes, at det er blevet mere almindeligt at anvende den elektroniske version, som kan downloades gratis.
I skrivende stund har vi modtaget ca. 370.000 kr.i forbindelse med bedeugen, hvilket er et flot resultat.
300.000 kr. er sendt videre til Faros, der hjælper uledsagede flygtningebørn i Grækenland. Indsamlingen fortsætter indtil juni 2016.

Thomas B. Mikkelsen, Kolding d. 11.03.2016.
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015 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.
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Frederiksberg, den

Bestyrelsen:

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand

Hans Henrik Lund, næstformand

Sara Fischer Dirksen

Anne Mie Skak Johanson

Bodil Skjøtt, kasserer
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til foreningens medlemmer
Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Alliance for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015, 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 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31.
december 2015 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
Tipsmidler
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 den nominelle 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 2015 - 31. december 2015
Note

2015

2014

379.708

302.511

Faros, børn i Grækenland

8.297

0

Nødhjælp Syrien

2.400

196.722

46.567

8.789

436.972

508.022

Indtægter fra Kulturstyrelsen

53.584

57.966

Indtægter i alt

53.584

57.966

Indtægter i alt

490.556

565.988

Gaver
Bedeugen - gaver

Diverse gaver
Gaver i alt

1
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Andre indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

284.352

395.752

Internationale bidrag

3

25.374

60.857

Temaer og arrangementer

4

0

22.979

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

5

6.738

11.725

International repræsentation

6

22.060

11.577

Information og PR

7

625

6.764

Administration

8

69.202

90.306

408.351

599.960

82.205

-33.972

-100.000

-92.000

150.000

70.000

50.000

-22.000

32.205

-11.972

Udgifter i alt
Årets resultat før hensættelser
Brugt af hensættelser i året
Hensat til diverse projekter næste år

Årets resultat efter hensættelser
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Aktiver pr. 31. december 2015
2015

2014

Likvide beholdninger

507.497

409.552

Aktiver i alt

507.497

409.552

2015

2014

277.427

289.399

32.205

-11.972

309.632

277.427

25.000

25.000

Forbrugt af hensættelse til Lausanne arbejdsgruppe

0

0

Hensat i året til Lausanne arbejdsgruppe

0

0

25.000

25.000

100.000

122.000

-100.000

-92.000

150.000

70.000

150.000

100.000

175.000

125.000

7.300

7.125

15.565

0

22.865

7.125

507.497

409.552

Aktiver
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Passiver pr. 31. december 2015

Egenkapital
Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
Hensættelser
Hensat til Lausanne arbejdsgruppe, primo

Hensat til diverse projekter, primo
Forbrugt af hensættelser i året
Hensat i året - diverse projekter næste år

Hensættelser i alt
Gæld
Afsat revisorhonorar
Andre skyldige omkostninger

Passiver i alt
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2015

2014

39.767

79.580

2015

2014

282.638

388.283

Dansk initiativpulje

0

5.000

Diverse rejsestøtte

1.714

2.469

284.352

395.752

2015

2014

3.731

21.708

0

12.189

21.643

26.960

25.374

60.857

2015

2014

Arbejdsgruppeudgifter

0

10.500

Seminar-/konferenceudgifter

0

12.479

0

22.979

2015

2014

Repræsentantskabsmøder

3.683

9.645

Bestyrelsesmøder, forplejning

1.855

2.080

Repræsentation

1.200

0

6.738

11.725

2015

2014

17.945

11.577

4.115

0

22.060

11.577

1 Heraf vedr. Ligningsloven § 8A

2 Projekttilskud
Aktuelt Bedeuge Projekt

3 Internationale bidrag
European Evangelical Alliance
Lausanne International
World Evangelical Alliance

4 Temaer og arrangementer

5 Ledelse, repræsentation, bestyrelse

6 International repræsentation
EEA-årsmøde og bestyrelse
Andre konference-/rejseomkostninger
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Noter 1. januar 2015 - 31. december 2015
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7 Information og PR

2015

2014

0

6.764

625

0

625

6.764

2015

2014

Administrativ assistance

27.722

69.297

Løn inkl. feriepenge m/moms

18.172

0

Omkostninger til frivillige

1.121

0

Kontorhold

1.092

753

Gebyrer

2.016

1.410

Bogholderiudgifter

8.619

9.021

10.100

9.825

360

0

69.202

90.306

Webside
Annoncer

8 Administration

Revision
Diverse administration
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