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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 5. september 2017 31. december 2018 for Den Almennyttige Fond Dansk Europamission.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2018 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 5. september 2017 - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Generalsekretær

Samuel Nymann Eriksen

Bestyrelse

Niels Peter Nielsen
formand

Hans-Henrik Wederkinch Johansen
næstformand

Michael Honoré

Henry Kristensen

3

Christian Nissen

This document has esignatur Agreement-ID: e8269d5buPKj23912289

København, den 25. juni 2019

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i Den Almennyttige Fond Dansk Europamission
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Almennyttige Fond Dansk Europamission for regnskabsåret 5. september
2017 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark. Vort 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 vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort 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:
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Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 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 vor 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.

 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 fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden 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 på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.
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.
Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
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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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

København, den 25. juni 2019

MAZARS

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 31 06 17 41

Christian Hjortshøj
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statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34485
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FONDSOPLYSNINGER

Den Almennyttige Fond Dansk Europamission
Drejervej 15
2400 København NV
CVR-nr.:

38 99 63 55

Regnskabsperiode:

5. september 2017 - 31. december 2018

Hjemsted:

København

Bestyrelse

Niels Peter Nielsen, formand
Hans-Henrik Wederkinch Johansen, næstformand
Christian Nissen
Michael Honoré
Henry Kristensen

Generalsekretær

Samuel Nymann Eriksen

Revision

Mazars
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østerfælled Torv 10, 2. sal
2100 København Ø

7

This document has esignatur Agreement-ID: e8269d5buPKj23912289

Fonden

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
Fondens formål er at sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, som ikke er
åbne for traditionel mission, at støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter,
der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold, at hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i de
nævnte områder, at formidle oplysninger om kristne livsbetingelser i de nævnte områder, at formidle oplysninger om
dette arbejdemed henblik på at styrke den kristne kirkesmissionsengagement, også i Danmark. Fonden kan udøve
undervisningog anden virksomhed efter bestyrelsens bestemmelser, herunder gennemdattervirksomhed, forudsat at
det sker med henblik på at fremme fondens almennyttige formål.

Usædvanlige forhold
Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 2017/18 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 2.172.300, og foreningens balance pr. 31.
december 2018 udviser en egenkapital på kr. 10.977.266.
Redegørelse for god fondsledelse
Redegørelse for god fondsledelse fremgår af fondens hjemmeside, forfulgtekristne.dk. Medlemmerne af fondens
bestyrelse har ikke modtaget vederlag for bestyrelsesarbejde i regnskabsåret 2017/18.
Redegørelse for fondens uddelingspolitik
Redegørelse for fondens uddelingspolitik fremgår af fondens hjemmeside, forfulgtekristne.dk.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.
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Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Den Almennyttige Fond Dansk Europamission for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.
Der er ingen sammenligningstal, idet 2017/18 er fondens første regnskabsperiode.
Fonden har i henhold til årsregnskabslovens§110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Gaver til fonden indregnes i resultatopgørelsen, når betaling har fundet sted.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og missioner.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social
sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige
myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
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Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og
nedskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet
er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5

år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter
henholdsvis andre driftsomkostninger.
Kapitalandele i tilknyttet virksomheder
Kapitalandele i tilknyttet virksomheder måles til
genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

kostpris.

I

tilfælde,

hvor

kostprisen

overstiger

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Øremærkede midler
Indsamlinger til projekter, der er øremærkede og som bliver afregnet til samarbejdspartnere.
Uddelinger
Den uddelingsramme og de eventuelle konkrete uddelinger, som bestyrelsen beslutter på årsregnskabsmødet, indregnes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdisponeringen.
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Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Hensatte forpligtelser
Projekter:
Projekter, der administreres af samarbejdspartner og løber i en periode på mere end et år. Hensættelsen foretages i
opstartsåret.

This document has esignatur Agreement-ID: e8269d5buPKj23912289

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 5. SEPTEMBER - 31. DECEMBER

Note

2017/18
kr.

Nettoomsætning

12.655.078

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

401.075
-8.968.706

Bruttoresultat

4.087.447

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

1
2

2.235.478

Finansielle omkostninger

3

Resultat før skat

-63.178
2.172.300

Skat af årets resultat

0

Årets resultat

2.172.300

Uddelinger
Overført resultat

2.183.700
-11.400
2.172.300
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Resultat før finansielle poster

-1.616.258
-7.846
-227.865

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2017/18
kr.

AKTIVER
7.846

Materielle anlægsaktiver

4

7.846

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

5

1.900.000

Finansielle anlægsaktiver

1.900.000

Anlægsaktiver i alt

1.907.846

Andre tilgodehavender

40.604

Tilgodehavender

40.604

Likvide beholdninger

12.551.505

Omsætningsaktiver i alt

12.592.109

Aktiver i alt

14.499.955
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2017/18
kr.

PASSIVER
Fondskapital
Overført resultat
Hensat til uddelinger
Øremærkede midler

2.200.000
6.762.940
2.183.700
-169.374
10.977.266

Deponeringer til gaver

355.000

Hensatte forpligtelser i alt

355.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

143.673
88.925
2.935.091

Kortfristede gældsforpligtelser

3.167.689

Gældsforpligtelser i alt

3.167.689

Passiver i alt

14.499.955
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Egenkapital

EGENKAPITALOPGØRELSE

Overført
resultat

Hensat til
uddelinger

0
6.774.340
0
-11.400

0
0
0
2.183.700

300.000

0

0

0

300.000

2.200.000

6.762.940

2.183.700

-169.374

10.977.266

I alt
0
9.011.270
-506.304
2.172.300
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Egenkapital 5. september 2017
Kontant kapitalforhøjelse
Øremærkede midler
Årets resultat
Kontant indbetaling i forbindelse med
stiftelse
Egenkapital 31. december 2018

Øremærkede
midler
0
336.930
-506.304
0

Fondskapital
0
1.900.000
0
0
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NOTER

1

PERSONALEOMKOSTNINGER
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

1.477.753
97.133
8.141
33.231
1.616.258

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4

2

AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Afskrivninger materielle anlægsaktiver

7.846
7.846

3

FINANSIELLE OMKOSTNINGER
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

60.744
2.434
63.178
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Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

NOTER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris 5. september 2017

1.132.903

Kostpris 31. december 2018

1.132.903

Af- og nedskrivninger 5. september 2017
Årets afskrivninger

1.117.211
7.846

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

1.125.057

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

5

7.846

KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER
Kostpris 5. september 2017
Tilgang i årets løb

0
1.900.000

Kostpris 31. december 2018

1.900.000

Værdireguleringer 5. september 2017

0

Værdireguleringer 31. december 2018

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018

1.900.000

17

This document has esignatur Agreement-ID: e8269d5buPKj23912289

4

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Christian Nissen

Michael Honoré

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-417842413766
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2019 kl.: 13:14:01
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-569267372349
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2019 kl.: 15:05:41
Underskrevet med NemID

Niels Peter Nielsen

Henry Kristensen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-934559063135
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2019 kl.: 12:27:41
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-342578321294
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2019 kl.: 13:11:14
Underskrevet med NemID

Samuel Nymann Eriksen

Christian Hjortshøj

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-239116160835
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2019 kl.: 17:04:56
Underskrevet med NemID

Som Revisor
RID: 24706470
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2019 kl.: 21:36:49
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: e8269d5buPKj23912289

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

