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Bestyrelsens årsberetning
for 2017-2018

BEDEUGEN 2018
Vi har modtaget gode tilbagemeldinger på indholdet af årets bedefolder. Der er solgt ca. 19.500 foldere, hvilket er ca. 500 færre end sidste år.
I forbindelse med lancering af bedeugen blev der produceret nogle små videoer, som nåede langt ud
via Facebook. Desuden blev der udarbejdet en PowerPoint med bedetekster og bedeemner, som blev
sendt ud via et nyhedsbrev. Som noget nyt blev bedeteksterne oversat til engelsk.
Bedeugen har fortsat stor tilslutning, og ikke mindst i storbyerne arbejdes der kreativt med mødeformer.

INDSAMLING 2018
I skrivende stund ser det ud til at indsamlingsresultatet bliver ca. 420.000 kr. Det er en væsentlig forøgelse i forhold til sidste år.

ØKONOMI
Årsregnskabet vil vise et overskud på ca. 50.000 kr. Det endelige resultat er ikke opgjort i skrivende
stund. Det estimerede resultat vil være meget tilfredsstillende.

NIEL HUDSON I AARHUS
Den 1. oktober 2017 blev der afholdt et arrangement med den engelske teolog Neil Hudson. Han inspirerede de fremmødte til at være medarbejdere på Guds rige, der hvor vi hver især er sat i vores lokalområde og igennem vores arbejde. Lydfiler fra arrangementet findes på Christiankirkens hjemmeside.

YOUNGER LEADERS GATHERING
I efterårsferien samlede Lausanne yngre ledere fra hele Europa i Budapest for at sætte fokus på mission i Europa. Danmark var repræsenteret ved Lasse Holmgaard Iversen, Lisa Rom Boye og Henriette
Engberg Jensen. EA har ydet deltagerne økonomisk støtte. Vi vil også frem over støtte unge ledere,
som ønsker at deltage i fortsættelsen af dette netværk. Det vil vi gøre gennem økonomiske bidrag og
ved at opmuntre kandidater til at søge.

BUSINESS AS MISSION
Lausannebevægelsen planlægger en verdenskonference om ”Business as Mission”, som afholdes i
Manila i 2019. Det er vores ambition at kunne sende 2-4 deltagere.

RELIGIONSFRIHED OG TOLERANCE
D. 5 april 2017 afholdte Evangelisk Alliance en temadag om religionsfriheden og tolerance i Danmark,
hvor udfordringerne for de religiøse institutioner og religiøse mindretal var sat i fokus. Socialdemokratisk medlem af folketinget, Daniel Toft Jakobsen, opfordrede til at indsende høringssvar og deltage i
den offentlige debat.
Konferencen fik efterfølgende opmærksom i medierne.
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LAUSANNE OG EUROPEAN EVANGELICAL ALLIANCE
I flere år har Lausanne og European Evangellical Alliance (EEA) arbejdet i retning af en fælles missionskonference. Desværre er der opstået alvorlige uenigheder om koncept og indhold. Resultatet er, at EEA
nu planlægger en konference i efteråret 2018, mens Lausanne arbejder frem mod en konference i
2020. Vi vil bidrage til de forskellige initiativer i det omfang, hvor vi har ressourcer til det.

TORBEN SØNDERGAARD OG THE LAST REFORMATION
I det seneste år har bestyrelsen modtaget en mails fra EA i Schweitz angående Torben Søndergaard og
hans bevægelse The Last Reformation. I den forbindelse har vi videresendt et bekymringspapir til EA i
Schweitz, som er udfærdiget af Frikirkenet. Det er vores vurdering, at The Last Reformation står for en
usund og sekterisk forståelse af kristendommen.
Thomas B. Mikkelsen, Kolding d. 09.02.2018
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 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.

Frederiksberg, dags dato

Bestyrelsen:

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand

Hans Henrik Lund, næstformand

Bodil Skjøtt, kasserer

Anne Mie Skak Johanson

Jens Medom Madsen

Tonny Jacobsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Alliance for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

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.
Revisionen er ligeledes foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3, hvilket vil
sige, at vi har kontrolleret at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 stk. 1
og 2 – tilskuddet er anvendt i tilskudsåret – tilskuddet er brugt til formålet og tilskudsmidlerne er anvendt sparsommeligt.
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 efter god regnskabsskik 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, 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, 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.
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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 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.

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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Roskilde, dags dato

MER REVISION A/S
CVR.nr. 32 34 47 20

Daniel Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
MNE-nr. 41369
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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.
Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017
Note

2017

2016

309.741

347.368

0

42.100

3.450

0

200

20.166

313.391

409.634

49.102

53.289

0

200

Indtægter i alt

49.102

53.489

Indtægter i alt

362.493

463.123

Gaver
Bedeugen - gaver
Faros, børn i Grækenland
Nødhjælp Syrien
Diverse gaver
Gaver i alt

1

Andre indtægter
Indtægter fra Kulturstyrelsen
Diverse indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

233.335

320.000

Internationale bidrag

3

26.125

25.459

Temaer og arrangementer

4

803

20.725

Aktiviteter for bøn

5

7.715

3.000

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

6

16.811

16.398

International repræsentation

7

30.579

36.961

Information og PR

8

9.426

2.375

Administration

9

89.513

117.512

Udgifter i alt

414.307

542.430

Årets resultat før hensættelser

-51.814

-79.307

-100.000

-175.000

0

100.000

-100.000

-75.000

48.186

-4.307

Brugt af hensættelser i året
Hensat til diverse projekter næste år

Årets resultat efter hensættelser
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Aktiver pr. 31. december 2017
2017

2016

Likvide beholdninger

381.664

456.481

Aktiver i alt

381.664

456.481

2017

2016

305.325

309.632

48.186

-4.307

353.511

305.325

Aktiver

Passiver pr. 31. december 2017

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

0

25.000

Forbrugt af hensættelse til Lausanne arbejdsgruppe

0

-25.000

Hensat i året til Lausanne arbejdsgruppe

0

0

0

0

100.000

150.000

-100.000

-150.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

7.650

7.500

20.503

43.656

28.153

51.156

381.664

456.481

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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Noter 1. januar 2017 - 31. december 2017
2017

2016

1 Heraf vedr. Ligningsloven § 8A

7.500

6.700

2 Projekttilskud

2017

2016

0

300.000

Aktuelt Bedeuge Projekt
Made in Hope - Manilla

233.335

0

0

20.000

233.335

320.000

2017

2016

22.393

21.701

3.732

3.758

26.125

25.459

2017

2016

803

20.100

0

625

803

20.725

2017

2016

Bedeugen - PR

5.000

3.000

Andre udgifter omkring bøn

2.715

0

7.715

3.000

2017

2016

Repræsentantskabsmøder

8.069

10.889

Bestyrelsesmøder, forplejning

8.242

5.509

Repræsentation - gaver m.m.

500

0

16.811

16.398

Tro og Hverdagsliv

3 Internationale bidrag
European Evangelical Alliance
World Evangelical Alliance

4 Temaer og arrangementer
Seminar-/konferenceudgifter
Markedsføring / PR

5 Aktiviteter for bøn

6 Ledelse, repræsentation, bestyrelse

Side 10

Evangelisk Alliance
CVR- nr. 15955899
Regnskab for 1. januar 2017- 31. december 2017

7 International repræsentation

2017

2016

EEA-årsmøde og bestyrelse

5.358

11.339

Younger leaders gathering

14.716

0

Andre konference-/rejseomkostninger

10.505

25.622

30.579

36.961

2017

2016

9.407

1.875

19

500

9.426

2.375

2017

2016

8 Information og PR
Webside
Annoncer

9 Administration
Løn inkl. feriepenge m/moms

61.413

87.312

Kontorhold

750

1.498

Gebyrer

903

1.150

Bogholderiudgifter

14.241

12.058

Revision

10.650

10.400

1.124

1.352

0

135

432

3.607

89.513

117.512

Rejseudgifter
Diverse administration
Diverse til uddeling og salg
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