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Bestyrelsens årsberetning
for 2020

Repræsentantskabsmøde
I 2020 blev mødet afholdt digitalt på grund af Covid-19-pandemien. Repræsentantskabet drøftede blandt andet
et udkast til ændrede vedtægter, som skal vedtages endeligt med indarbejdede ændringsforslag på mødet i 2021.
Desuden blev der drøftet et forslag om at opdatere kriterierne for medlemmer, der optages i EA. Målet er at
sikre, at kirker og organisationer med menighedsdannende karakter også fremadrettet kommer til at udgøre rygraden i EA.
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Justering af grunddokumenter
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til justeringer til øvrige grunddokumenter i lyset af de aktuelle vedtægtsændringer.
Bededag
Den 29. marts afholdt EA en online-bededag for Danmark og verden i den nuværende coronakrise. Ca. 400 enheder var logget på mødet, hvor anslået 600-800 mennesker deltog. I forbindelse med arrangementet blev der udgivet en lille e-bog med bønner. Arrangementet blev til efter initiativ fra Frikirkenet.
Bogudgivelser
EA har i 2020 støttet to bogudgivelser:
1. Pas godt på dig selv. Om at overleve og trives i en kristen tjeneste af Pablo Martinez. Bogen er oprindeligt udgivet af Lausanne-bevægelsen. Den danske udgave er udgivet af Credo
2. Danmarks ansvar for forfulgte kristne. Rapport fra Tænketanken for forfulgte kristne, som er udgivet i
samarbejde med Det Danske Bibelselskab. EA’s formand har redigeret udgivelsen.
Religious Liberty Partnership
Vi er blevet optaget som associeret medlem af Religious Liberty Partnership, som er et netværk, der arbejder for
at fremme religionsfrihed og skabe opmærksomhed omkring forfulgte kristne. I 2020 har EA’s formand deltaget i
en række online-møder.
Indsamling
Sidste år ændrede vi indsamlingsprocedure med henblik på at gøre indsamlingen mere transparent. Det betyder,
at vi ikke længere samler ind til ét hovedformål, men til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark og internationalt.
Bestyrelsen har efterfølgende prioriteret midlerne. Indsamlingsresultatet lød på kr. 440.425 kr.
Foruden den daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark, blev følgende formål støttet i 2020:
1.
2.
3.
4.

Forfulgte kristne i Sri Lanka: kr. 240.000
Nødhjælp til ofrene efter katastrofen i Beirut i august: kr. 30.000
Udgivelse til fordel for forfulgte kristne: kr. 15.000
Medlemsbidrag til EEA, WEA og Lausanne: kr. 38.500

I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:
1.
2.
3.
4.

Oprettelsen af mobil bibelskole blandt romaer
Aktiviteter til støtte for tros- og religionsfrihed
Dansk deltagelse i Lausanne Europe 20-21
Oprettelse af ungdomsnetværk under EA i Danmark
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Temadage
Covid-19-pandemien har betydet, at der i 2020 ikke har været afholdt temadage. Flere planlagte arrangementer
er blevet aflyst, heriblandt et arrangement med den verdenskendte apologet Alister E. McGrath. Arrangementet
var planlagt af Center for Kristen Apologetik med EA som medindbyder.
Tænketanken for forfulgte kristne
EA’s formand er medlem af Tænketanken for forfulgte kristne (TFFK.dk). Medlemskabet er personligt, men EA
opnår fortsat indflydelse via formandens repræsentation i netværket. Ligesom tænketanken har bedre muligheder for at trække på EA’s internationale kontakter.
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Lausanne
I efteråret 2020 skulle en dansk delegation have deltaget i Lausanne Europe-konferencen i Polen. Konferencen
blev udskudt til 2021 som følge af Covid-19. Der blev dog afholdt en online-konference under overskriften ”Engage 2020” for at holde liv i den europæiske samtale. Fra dansk side havde vi desuden forberedt et fysisk møde
for alle tilmeldte til konferencen, men måtte i sidste øjeblik også gøre det til et online-arrangement.
Der har også været afholdt to ”Lausanne Europa Zoom Prayer Meetings” som den danske Lausanne gruppe har
haft ansvaret for. Hvert af møderne har haft et fokus relateret til temaer som er centrale i forhold til den planlagte konference: 1) Enhed og forskellighed i Europa og 2) etniske minoriteter i Europa
Der er også etableret danske ”Impact Groups”, som har været med til at bære konferencens formål ind i en dansk
kontekst.
European Evangelical Alliance
Det er en arbejdskrævende opgave at vedligeholde kontakten til EEA. EA modtager i dag langt flere konkrete henvendelser end for få år siden. Det skyldes, at mange af de aktuelle kriser i verden, kræver koordinering og vidensdeling over landegrænser. Det gælder f.eks. i forholdt til spørgsmål om migration, religionsfrihed og menneskehandel.
World Evangelical Alliance (WEA)
I det seneste år har vi også ført samtaler med kontakter inden for WEA. Blandt andet har vi bidraget med viden til
WEA’s arbejde i Bruxelles.

Thomas B. Mikkelsen, Kolding d. 18.01.2020
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 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.

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Frederiksberg, dags dato

Bestyrelsen:

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand

Hans Henrik Lund, næstformand

Bodil Skjøtt, kasserer

Anne Mie Skak Johanson

Jens Medom Madsen

Claus Bækgaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Alliance for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020, 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
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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.
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.

·

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.
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·

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.
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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.
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Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020
Note

2020

2019

414.643

465.000

24.382

101.171

1.400

8.816

440.425

574.987

Indtægter fra Kulturstyrelsen

53.414

53.527

Andre indtægter i alt

53.414

53.527

493.839

628.514

Gaver
Bedeugen - gaver
Sri Lanka
Diverse gaver
Gaver i alt

1

Indtægter i alt
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Andre indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

299.619

673.840

Internationale bidrag

3

38.480

27.038

Temaer og arrangementer

4

15.101

10.588

Aktiviteter for bøn

5

8.492

2.500

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

6

569

6.165

International repræsentation

7

5.591

74.466

Information og PR

8

351

928

Administrationsomkostninger

9

96.171

102.774

Finansieringsudgifter

10

3.883

595

468.257

898.894

25.582

-270.380

0

0

25.582

-270.380

25.582

-270.380

Udgifter i alt
Årets resultat før resultatdisponering
Brugt af hensættelser fra tidligere år
Videreføres til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark

Side 8

Evangelisk Alliance
CVR- nr. 15955899
Regnskab for 1. januar 2020- 31. december 2020

Aktiver pr. 31. december 2020
Note

2020

2019

53.414

0

Likvide beholdninger

446.789

447.699

Aktiver i alt

500.203

447.699

Tilgodehavender
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Aktiver
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Passiver pr. 31. december 2020
Note
Egenkapital
Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital i alt

2020

2019

439.574

709.954

25.582

-270.380

465.156

439.574

8.375

8.125

26.672

0

35.047

8.125

500.203

447.699

7

Afsat revisionshonorar
Andre skyldige omkostninger

Passiver i alt
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Gæld
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2020

2019

32.400

11.900

32.400

11.900

2020

2019

240.050

250.000

Bogudgivelse

29.374

0

Nødhjælp

30.195

345.871

0

77.969

299.619

673.840

2020

2019

European Evangelical Alliance

24.792

27.038

Lausanne International

10.319

0

3.369

0

38.480

27.038

2020

2019

0

7.500

14.601

1.000

500

2.088

15.101

10.588

5 Aktiviteter for bøn

2020

2019

Bedeugen - PR

7.358

2.500

Andre udgifter omkring bøn

1.134

0

8.492

2.500

2020

2019

569

6.165

569

6.165

1 Heraf vedr. Ligningsloven § 8A

2 Projekttilskud
Aktuelt Bedeuge Projekt

Diverse tilskud

3 Internationale bidrag

World Evangelical Alliance

4 Temaer og arrangementer
Seminar-/konferenceudgifter
Markedsføring / PR
Publikationer

6 Ledelse, repræsentation, bestyrelse
Bestyrelsesmøder, forplejning
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Noter 1. januar 2020 - 31. december 2020
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7 International repræsentation

2020

2019

EEA-årsmøde og bestyrelse

0

12.059

Diaspora

0

1.000

4.718

61.407

873

0

5.591

74.466

2020

2019

351

378

0

550

351

928

2020

2019

Løn inkl. feriepenge

59.924

71.956

Omkostninger vedr. indsamlinger

13.600

3.300

Kontorhold

500

894

Gebyrer

570

1.150

7.120

10.524

11.675

14.450

703

0

2.079

500

96.171

102.774

2020

2019

3.883

595

3.883

595

Andre konference-/rejseomkostninger
Diverse kontingenter

8 Information og PR
Webside
Annoncer

9 Administrationsomkostninger

Bogholderiudgifter
Revision
Rejseudgifter
Diverse administration

10 Finansieringsudgifter
Renteudgifter, bank
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Daniel Jacobsen
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