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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019 for Den Almennyttige Fond Dansk Europamission.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27.

juni 2014 om indsamling m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2019 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhand-

ler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28. august 2020

Generalsekretær

Samuel Nymann Eriksen

Bestyrelse

Niels Peter Nielsen
formand

Hans-Henrik Wederkinch Johansen
næstformand

Christian Nissen

Michael Honoré Henry Kristensen
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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 1. januar - 31.

december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om

indsamling mv.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling

m.v.

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 af-

snit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med interna-

tionale 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 samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv. Ledelsen har endvi-

dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse

om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regn-

skabsprincippet 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 interna-

tionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlin-

formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-

sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-

ninger, 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 revisi-

onen. Herudover:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbe-

vis, 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 be-

svigelser 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 fon-

dens interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

mæssige 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 be-

givenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklude-

rer, 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 begivenhed-

er 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 re-

visionen 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 over-

veje, 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 årsregn-

skabsloven samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv.
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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 samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27.

juni 2014 om indsamling mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 28. august 2020

MAZARS
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 31 06 17 41

Pia Lillebæk
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne30257
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FONDSOPLYSNINGER

Fonden Den Almennyttige Fond Dansk Europamission
Drejervej 15
2400 København NV

CVR-nr.: 38 99 63 55

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019

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
Midtermolen 1, 2.tv.
2100  København Ø
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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 arbejde med henblik på at styrke den kristne kirkes missions engagement, også i Danmark. Fonden kan udøve

undervisning og anden virksomhed efter bestyrelsens bestemmelser, herunder gennem dattervirksomhed, forudsat at

det sker med henblik på at fremme fondens almennyttige formål.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af fondens aktiviteter for regn-

skabsåret 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 617.409, og fondens balance pr. 31. december 2019

udviser en egenkapital på kr. 11.584.779.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Ledelsen følger udviklingen af Covid-19 nøje, og forventer på nuværende tidspunkt, at Covid-19 kun vil få en

mindre negativ indflydelse på indtjeningen i 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder i øvrigt, som væsentligt vil kunne påvirke fondens

finansielle stilling.

Redegørelse for god fondsledelse

Redegørelse for god fondsledelse fremgår af fondens hjemmeside, forfulgtekristne.dk. Medlemmer af fondens

bestyrelse har ikke modtaget vederlag for betyrelsesarbejde i regnskabsåret 2019.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Redegørelse for fondens uddelingspolitik fremgår af fondens hjemmeside, forfulgtekristne.dk.

Indsamlinger

Indsamlinger til Dansk Europamissions projekter finder sted via indstik i den landsdækkende ugeavis Udfordringen

og Kristeligt Dagblad, onlinedonationer på www.forfulgtekristne.dk, MobilePay 56602, Facebook, Instagram,

offentlige møder, bladet ”Dansk Europamission”, direct mails og e-nyheder.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Den Almennyttige Fond Dansk Europamission for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, samt i henhold til bekendtgørelse nr. 820 af 27.

juni 2014 om indsamling m.v.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

Fonden har i henhold til årsregnskabslovens§110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finan-

sielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og

nedskrivninger. 

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 for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-

skrevet 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 til-

læg/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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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Fi-

nansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrø-

rende 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.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet

er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter

henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien,

nedskrives til denne lavere værdi.

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, indreg-

nes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdisponeringen.

Konkrete uddelinger, som bestyrelsen har besluttet og meddelt de uddelingsberettigede inden balancedagen, indreg-

nes som gældsforpligtelse.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amorti-

seret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2019
kr.

2018
kr.

Nettoomsætning 1 11.577.448 12.655.078

Andre driftsindtægter 2 210.993 401.075

Andre eksterne omkostninger -9.369.621 -8.968.706

Bruttoresultat 2.418.820 4.087.447

Personaleomkostninger 3 -1.514.801 -1.616.258

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 904.019 2.471.189

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 4 -7.846 -7.846

Andre driftsomkostninger -216.865 -227.865

Resultat før finansielle poster 679.308 2.235.478

Finansielle indtægter 5 8.259 0

Finansielle omkostninger 6 -70.158 -63.178

Resultat før skat 617.409 2.172.300

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 617.409 2.172.300

Hensat til uddelinger 627.550 2.183.700

Overført resultat -10.141 -11.400

617.409 2.172.300
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BALANCE 31. DECEMBER

Note 2019
kr.

2018
kr.

AKTIVER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 7.846

Materielle anlægsaktiver 0 7.846

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 7 1.900.000 1.900.000

Finansielle anlægsaktiver 1.900.000 1.900.000

Anlægsaktiver i alt 1.900.000 1.907.846

Andre tilgodehavender 61.483 40.604

Tilgodehavender 61.483 40.604

Likvide beholdninger 13.168.815 12.551.505

Omsætningsaktiver i alt 13.230.298 12.592.109

Aktiver i alt 15.130.298 14.499.955
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BALANCE 31. DECEMBER

Note 2019
kr.

2018
kr.

PASSIVER

Fondskapital 2.200.000 2.200.000

Overført resultat 6.752.799 6.762.940

Hensat til uddelinger 2.811.250 2.183.700

Øremærkede midler -179.270 -169.374

Egenkapital 11.584.779 10.977.266

Deponeringer til gaver 302.000 355.000

Hensatte forpligtelser i alt 302.000 355.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 309.555 143.673

Gæld til tilknyttet virksomhed 108.207 88.925

Anden gæld 2.825.757 2.935.091

Kortfristede gældsforpligtelser 3.243.519 3.167.689

Gældsforpligtelser i alt 3.243.519 3.167.689

Passiver i alt 15.130.298 14.499.955

Eventualforpligtelser 8
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Fondskapital

Overført

resultat

Hensat til

uddelinger

Øremærkede

midler I alt

Egenkapital 1. januar 2019 2.200.000 6.762.940 2.183.700 -169.374 10.977.266

Øremærkede midler 0 0 0 -9.896 -9.896

Årets resultat 0 -10.141 627.550 0 617.409

Egenkapital 31. december 2019 2.200.000 6.752.799 2.811.250 -179.270 11.584.779
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NOTER

2019
kr.

2018
kr.

1 NETTOOMSÆTNING

Øremærkede midler 5.470.441 5.506.388

Øvrige bidrag 6.082.003 6.448.488

Tilskud fra fonde 0 100.000

Salg og diverse indtægter 15.108 53.898

Huslejeindtægter 0 40.000

Ændring i projekthensættelser 9.896 506.304

Nettoomsætning i alt 11.577.448 12.655.078

2 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

Kulturministeriets udlodningsmidler 209.944 222.407

Distributionstilskud fra bladpuljen 1.049 69.321

Momskompensation 0 109.347

210.993 401.075

3 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger 1.393.624 1.477.753

Pensioner 66.261 97.133

Andre omkostninger til social sikring 11.740 8.141

Andre personaleomkostninger 43.176 33.231

1.514.801 1.616.258

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 5 4

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

4 AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER

Afskrivninger materielle anlægsaktiver 7.846 7.846

7.846 7.846
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NOTER

2019
kr.

2018
kr.

5 FINANSIELLE INDTÆGTER

Valutakursgevinster 8.259 0

8.259 0

6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Andre finansielle omkostninger 70.158 60.744

Valutakurstab 0 2.434

70.158 63.178

7 KAPITALANDELE I TILKNYTTET VIRKSOMHED

Kostpris 1. januar 2019 1.900.000 0

Tilgang i årets løb 0 1.900.000

Kostpris 31. december 2019 1.900.000 1.900.000

Værdireguleringer 1. januar 2019 0 0

Værdireguleringer 31. december 2019 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 1.900.000 1.900.000

8 EVENTUALFORPLIGTELSER

Fonden har indgået aftale om leje af lokaler. Den årlige leje af lokaler andrager t.kr. 215. Lejekontrakten er
uopsigelig med 3 måneders varsel.
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