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Evangelisk Alliances beretning
for 2021

Repræsentantskabsmøde
I 2021 blev mødet afholdt digitalt på grund af Covid-19-pandemien. Repræsentantskabet drøftede blandt andet
et udkast til ændrede vedtægter. Forslaget blev stemt igennem første gang og vedtages endeligt i forbindelse
med mødet i 2022.
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Ny strategi
Bestyrelsen har udarbejdet et nyt forslag til organisering af Evangelisk Alliances arbejde. Forslaget vil blive fremlagt for repræsentantskabet i april 2022.
Baggrunden for det nye arbejdet er, at de ledelsesmæssige opgaver er vokset i de senere år i takt med, at det internationale arbejde er kommet til at fylde mere. Desuden er det nødvendigt at udvikle arbejdet i en retning,
hvor nye generationer vil tage ejerskab. Der er identificeret fire hovedudfordringer:
1. Ledelse
De ledelsesmæssige opgaver er vokset i de senere år i takt med, at det internationale arbejde er kommet til at fylde mere.
2. Mangel på yngre ledere
Der er i dag færre unge ledere i Danmark end for ti år siden. Tendensen gælder sikkert også for kirken.
Ser man på EA’s bestyrelse er der ingen unge under 40 år repræsenteret. Generelt har vi ikke evnet at
delegere nok ansvar til unge ledere.
3. Mangel på diversitet
Der er behov for, at flere kirkelige miljøer er repræsenteret i bestyrelsen og generelt i arbejdet. Migrantmenighederne står i dag svagt i EA, selv om de repræsenterer en stor del af landets evangelikale kristne.
4. Passive medlemmer
Der er behov mere engagerede og aktive medlemmer. Der er størst ejerskab for EA på lokalplan, hvorimod EA nationalt fylder mindre for medlemsorganisationerne.
Oplægget peger på følgende løsninger:
1. Delegering af ledelse og ansvar
a. Tydeligere konstituering af bestyrelsen.
b. Eksterne koordinatorer til prioriterede netværk og indsatsområder udpeges. Medlemmer og
associerede medlemmer inddrages i den forbindelse
c. Tydeligere ledelsesprincip: Opgave og ansvar følges ad
d. Indføring af månedligt FU-/stabsmøde
e. Studentermedarbejdere tildeles øget beslutningskompetence
2. Målrettet rekruttering af unge ledere under 30 år
a. Der skal rekrutteres 2-3 unge ledere til bestyrelsen og andre nøglefunktioner.
3. Medlemmerne skal ansvarliggøres
a. EA skal stille større krav til medlemmerne. Måske bør der indføres et medlemsgebyr?
4. Etablering af emnegrupper
a. Vi skal finde en model, som kan bringe medlemmerne sammen om løsningen af fælles problemer
Bedeugen 2021
Corona-situationen betød, at der stort set ikke blev afholdt fysiske bedemøder i 2021. Dermed var det også meget vanskeligt at gennemføre den årlige indsamling til EAs arbejde i Danmark og internationalt. Der blev gennemført online-bedemøder, men med relativt få deltagere.
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Indsamling
Den aflyste bedeuge fik stor betydning for årets indsamling. Bestyrelsen valgte at reducere budgettet til et absolut minimum.
Indsamlingsresultatet lød på kr. 167.134,25
I 2020 lød resultatet på kr. 440.425,23. Der er altså tale om mere end en halvering af indsamlingsresultatet.
Foruden den daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark, blev følgende formål støttet i 2021:
1. Oprettelse af bibelskole for romaer i Østeuropa: kr. 100.233,67 kr.
2. Konference for danske kristne, missionsmedarbejdere og konvertitter fra Iran og Afghanistan: kr. 10.000
kr.
3. Medlemsbidrag til European Evangelical Alliance og World Evangelical Alliance: 28.704,67 kr.
I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:
1. Oprettelse af bibelskole for romaer i Østeuropa
2. Lausannes internationale arbejde, herunder opfølgning på Lausanne Europe Online Gathering
3. European Evangelical Alliance, World Evangelical Alliance og den internationale Lausanne-bevægelse
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Reduceret budget
Årets resultat viser et underskud på kr. 54.575,33, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af den reducerede indsamling.
Lausanne
I efteråret 2021 skulle en dansk delegation have deltaget i Lausanne Europe-konferencen i Polen. På grund af
corona-pandemien blev konferencen omdannet til en online-begivenhed, som fik navnet Lausanne Europe Online
Gathering. Der laves en e-bog om konferencen. Den forventes at være færdig til maj 2022, hvorefter der laves en
opfølgnings- konference.

Thomas Bjerg Mikkelsen, den 21. februar 2022
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 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.

·

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at
indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
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

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 2021 – 31. december 2021, 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 2021 - 31. december 2021
Note

2021

2020

164.514

414.643

0

24.382

2.620

1.400

167.134

440.425

Indtægter fra Kulturstyrelsen

53.493

53.414

Andre indtægter i alt

53.493

53.414

220.627

493.839

Gaver
Bedeugen - gaver
Sri Lanka
Diverse gaver
Gaver i alt

1

Indtægter i alt
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Andre indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

110.233

299.619

Internationale bidrag

3

28.705

38.480

Temaer og arrangementer

4

2.000

15.101

Aktiviteter for bøn

5

16.056

8.492

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

6

389

569

International repræsentation

7

5.082

5.591

Information og PR

8

500

351

Administrationsomkostninger

9

108.170

96.171

Finansieringsudgifter

10

4.067

3.883

Udgifter i alt

275.202

468.257

Årets resultat før resultatdisponering

-54.575

25.582

Brugt af tidligere års overskud

-54.575

0

0

25.582

-54.575

25.582

Videreføres til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark
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Aktiver pr. 31. december 2021
Note

2021

2020

53.493

53.414

855

0

Likvide beholdninger

367.483

446.789

Aktiver i alt

421.831

500.203

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Aktiver
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Passiver pr. 31. december 2021
Note

2021

2020

Egenkapital, primo

465.156

439.574

Årets resultat

-54.575

25.582

Egenkapital i alt

410.581

465.156

11.250

8.375

0

26.672

11.250

35.047

421.831

500.203

Egenkapital

7

Afsat revisionshonorar
Andre skyldige omkostninger

Passiver i alt
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Gæld
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2021

2020

43.900

32.400

43.900

32.400

2021

2020

Aktuelt Bedeuge Projekt

0

240.050

Bogudgivelse

0

29.374

Nødhjælp

0

30.195

110.233

0

110.233

299.619

2021

2020

25.306

24.792

0

10.319

3.399

3.369

28.705

38.480

2021

2020

Markedsføring / PR

500

14.601

Publikationer / tryk

1.500

500

2.000

15.101

5 Aktiviteter for bøn

2021

2020

Bedeugen - PR

7.806

7.358

Andre udgifter omkring bøn

8.250

1.134

16.056

8.492

2021

2020

389

569

389

569

1 Heraf vedr. Ligningsloven § 8A

2 Projekttilskud

Diverse tilskud

3 Internationale bidrag
European Evangelical Alliance
Lausanne International
World Evangelical Alliance

4 Temaer og arrangementer

6 Ledelse, repræsentation, bestyrelse
Bestyrelsesmøder, forplejning
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Noter 1. januar 2021 - 31. december 2021
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7 International repræsentation
Andre konference-/rejseomkostninger
Diverse kontingenter

8 Information og PR
Webside
Annoncer

9 Administrationsomkostninger
Løn inkl. feriepenge
Omkostninger vedr. indsamlinger
Kontorhold
Gebyrer
Bogholderiudgifter
Revision
Rejseudgifter
Diverse administration

10 Finansieringsudgifter
Renteudgifter, bank

2021

2020

4.276

4.718

806

873

5.082

5.591

2021

2020

0

351

500

0

500

351

2021

2020

75.480

59.924

0

13.600

4.129

500

730

570

7.370

7.120

14.650

11.675

0

703

5.811

2.079

108.170

96.171

2021

2020

4.067

3.883

4.067

3.883
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