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Bestyrelsens årsberetning
for 2018

Indsamling 2018
Sidste år indsamlede vi et stort beløb til nødhjælp i Syrien. Desværre har det endnu ikke været muligt
for os at overføre pengene til vores engelske partner (Tearfund), som står for at formidle nødhjælpen.
Regnskabet for 2018 vil der for vise et meget stort overskud. Vi forventer, at pengene kan overføres i
løbet af foråret 2019. Det drejer sig om 300.000 kr.
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Nyt pengeinstitut
Samarbejdet med Danske Bank har ikke fungeret tilfredsstillende. Derfor har vi valgt at skifte til Jutlander Bank.
Økonomi
Årsregnskabet vil vise et overskud på kr. 356.443. Det estimerede resultat vil være meget tilfredsstillende.
Konference om forfulgte kristne
Evangelisk Alliance og Menighedsfakultetet indbød den 23. april til en temadag om forfølgelser af
kristne i dag. Den internationale ekspert, Christof Sauer, der er professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse, holdt en dobbeltforelæsning om religionsfrihed, forfølgelser, martyrier og mission.
The Order of Mission (TOM)
Den kristne orden ”The Order of Mission” har henvendt sig til bestyrelsen angående muligheden for at
bliver optaget som associeret medlem af EA. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at det ikke er en
mulighed.
Younger Leaders Gathering
En gruppe unge har været i Budapest til en konference, som er en del af Lausannes Younger Leaders
Gathering. Denne gang var der en migrant med fra Danmark, en repræsentant fra KIT og to studentermedarbejdere. Vi vil også fremover 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.
Global Workplace Forum
Lausannebevægelsen afholder i år en konference i Manila (juni), hvor fire danske deltagere er med. Udvælgelsen fandt sted i 2018.
Business as Mission
De to unge, som deltog på BAM-konferencen I 2018, samarbejder med KFS om at få de indhøstede
idéer og initiativer omsat i de relevante studiemiljøer.
Lausanne
Der arbejdes fortsat henimod en stor missionskonference i 2020. Dansk EA er involveret i planlægningsarbejdet. Næste styremøde afholdes den 4.-6. april i København.
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European Evangelical Alliance
I oktober måned 2018 afholdt EEA en missionskonference i Tallinn. Dansk EA sendte to bestyrelsesmedlemmer til konferencen.
World Evangelical Alliance
WAE har ikke fyldt meget i 2018. I november 2019 afholder World Evangelical Alliance generalforsamling på Bali. Det er en begivenhed, som kun finder sted ca. hvert 10. år. Den danske bestyrelse vil være
rigt repræsenteret.

Begivenheder indtruffet efter statusdagen den 31. december 2018
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Bedeugen 2019
Vi har modtaget gode tilbagemeldinger på indholdet af årets bedefolder. Der er solgt 19.550 foldere,
hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.
I forbindelse med lancering af bedeugen blev der produceret en række små videoer, som nåede langt
ud via Facebook. Desuden blev der udarbejdet en PowerPoint-præsentation med bedetekster og bedeemner, som blev sendt ud via et nyhedsbrev. Bedeteksterne blev igen oversat til engelsk.
Bedeugen har fortsat stor tilslutning, og ikke mindst i storbyerne arbejdes der kreativt med mødeformer.
Indsamling 2019
I skrivende stund ser det ud til at indsamlingsresultatet bliver ca. 380.000 kr., hvilket er et fald på ca.
60.000 kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.
Henvendelse til Udfordringen
TV2 viste i januar 2019 tre dokumentarudsendelser om bl.a. The Last Reformation, Faderhuset, Evangelist og Byens Kirke. Udsendelserne handler om sekter og deres magtfulde og manipulerende ledere.
EA’s bestyrelse har i den forbindelse haft et kritisk blik på Udfordringens dækning af sagen. Avisen har i
mange år forholdt sig helt ukritisk til især Torben Søndergaard og The Last Reformation.
Derfor rettede vi en henvendelse til avisens bestyrelse for at spørge ind til, hvordan avisen vil sikre, at
den ikke giver stemme til manipulerende ledere og autoritær teologi, der skader mennesker. Findes
der for eksempel etiske retningslinjer, som redaktionen er forpligtet på at følge? I skrivende stund har
vi ikke modtaget et fyldestgørende svar på dette spørgsmål.

Thomas B. Mikkelsen, Kolding d. 29.01.2019
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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 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, 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 2018 – 31. december 2018, 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.
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.
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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

Merete Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
MNE-nr. 560
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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 2018 - 31. december 2018

Note

2018

2017

487.291

309.741

0

3.450

2.005

200

489.296

313.391

Indtægter fra Kulturstyrelsen

49.278

49.102

Indtægter i alt

49.278

49.102

Indtægter i alt

538.574

362.493

Gaver
Bedeugen - gaver
Nødhjælp Syrien
Diverse gaver
Gaver i alt

1
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Andre indtægter

Udgifter
Projekttilskud

2

0

233.335

Internationale bidrag

3

32.152

26.125

Temaer og arrangementer

4

800

803

Aktiviteter for bøn

5

2.500

7.715

Ledelse, repræsentation, bestyrelse

6

15.322

16.811

International repræsentation

7

41.888

30.579

Information og PR

8

228

9.426

Administration

9

89.241

89.513

Udgifter i alt

182.131

414.307

Årets resultat før hensættelser

356.443

-51.814

Brugt af hensættelser i året

0

-100.000

Hensat til diverse projekter næste år

0

0

0

-100.000

356.443

48.186

Årets resultat efter hensættelser
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Aktiver pr. 31. december 2018

2018

2017

999

0

Likvide beholdninger

743.730

381.664

Aktiver i alt

744.729

381.664

Periodiseringer
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Aktiver
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Passiver pr. 31. december 2018

2018

2017

Egenkapital, primo

353.511

305.325

Årets resultat

356.443

48.186

Egenkapital i alt

709.954

353.511

Hensat til diverse projekter, primo

0

100.000

Forbrugt af hensættelser i året

0

-100.000

Hensat i året - diverse projekter næste år

0

0

0

0

0

0

7.875

7.650

26.900

20.503

34.775

28.153

744.729

381.664

Egenkapital

Hensættelser i alt
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Hensættelser

Gæld
Afsat revisorhonorar
Andre skyldige omkostninger

Passiver i alt
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2018

2017

22.650

7.500

2018

2017

Aktuelt Bedeuge Projekt

0

0

Made in Hope - Manilla

0

233.335

Tro og Hverdagsliv

0

0

0

233.335

2018

2017

26.163

22.393

Lausanne International

4.465

0

World Evangelical Alliance

1.524

3.732

32.152

26.125

2018

2017

0

0

800

803

800

803

2018

2017

2.500

5.000

0

2.715

2.500

7.715

2018

2017

Repræsentantskabsmøder

8.178

8.069

Bestyrelsesmøder, forplejning

4.485

8.242

Repræsentation - gaver m.m.

2.659

500

15.322

16.811

1 Heraf vedr. Ligningsloven § 8A

2 Projekttilskud

3 Internationale bidrag
European Evangelical Alliance

4 Temaer og arrangementer
Seminar-/konferenceudgifter
Markedsføring / PR

5 Aktiviteter for bøn
Bedeugen - PR
Andre udgifter omkring bøn

6 Ledelse, repræsentation, bestyrelse
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Noter 1. januar 2018 - 31. december 2018
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7 International repræsentation

2018

2017

EEA-årsmøde og bestyrelse

6.129

5.358

Younger leaders gathering

3.154

14.716

32.605

10.505

41.888

30.579

2018

2017

228

9.407

0

19

228

9.426

2018

2017

57.983

61.413

0

750

1.365

903

Bogholderiudgifter

15.008

14.241

Revision

10.975

10.650

0

1.124

3.910

0

0

432

89.241

89.513

Andre konference-/rejseomkostninger

8 Information og PR
Webside
Annoncer

9 Administration
Løn inkl. feriepenge m/moms
Kontorhold
Gebyrer

Rejseudgifter
Diverse administration
Diverse til uddeling og salg
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