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Beierholm

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Dansk Missionsråd.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt
regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultat.

Frederiksberg, den 29. marts 2017

Daglig ledelse

Jonas A. Jørgensen
generalsekretær

Bestyrelse

Lars Mandrup

Iver Larsen

Poul Erik Knudsen

Bøje Pedersen

Sune Skarsholm

formand

Hanne Rosenberg
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Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Dansk Missionsråd
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Missionsråd for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31.
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik som beskrevet i anvendt
regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af organisationens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med god
regnskabsskik som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af organisationen 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden
væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet i anvendt
regnskabspraksis. 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 organisationens 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 organisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors erklæring

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 erklæring 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, samt god offentlig revisionsskik, 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, samt god offentlig revisionsskik, 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 organisationens 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 organisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring 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 erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
organisationen 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.
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Den uafhængige revisors erklæring

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 god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 29. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Bjerglund Andersen
Statsautoriseret revisor
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Oplysninger om organisationen

Organisation

Dansk Missionsråd
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg

Bestyrelse

Telefon:

39 61 27 77

Hjemmeside:

www.dmr.org

CVR-nr.:

17 04 04 99

Hjemsted:

Frederiksberg

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Lars Mandrup
Iver Larsen
Poul Erik Knudsen
Hanne Rosenberg
Bøje Pedersen
Sune Skarsholm

Generalsekretær

Jonas A. Jørgensen

Revision

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Grundlag
Dansk Missionsråd (DMR) er en paraplyorganisation for kristne, danske missionsorganisationer. I
2016 havde DMR 25 medlemsorganisationer og 7 associerede medlemsorganisationer.

Aktiviteter i 2016
Der henvises til bestyrelsens årsberetning for 2016, som er tilgængelig på DMR’s hjemmeside
www.dmr.org under ’Om DMR’, ’repræsentantskab’ og ’referater’.

Økonomisk udvikling i 2016
Driftsindtægterne fra medlemskontingentet lå i 2016 på 1.124.272 kr., og sammen med godtgørelse
for sekretariatsbistand fra FKOF på 30.000 kr., fra MKR på 7.625 kr., tipsmidler på 67.281 kr. og
diverse andre indtægter på 91.100 kr. endte den samlede indtægt på 1.327.278 kr.
Medlemskontingentet udgjorde i 2015 1.188.441 kr., og den samlede driftsindtægt var i 2015
1.283.390 kr. I det perspektiv er der således tale om stort set uændrede indtægter, som dog dækker
over et fald i indtægter fra kontingenter og en stigning i godtgørelse for konsulentbistand. I forhold
til de budgetterede indtægter på 1.532.500 kr. ligger de faktiske indtægter 205.222 kr. lavere. Dette
kan først og fremmest forklares som en følge af indtægtsnedgang i forhold til kontingenter, da der
er indført et loft over kontingenter på 250.000 kr., som er virksomt fra 2016 og som betød en
nedgang på omkring 100.000 kr.
Udgifterne fordelte sig i 2016 på personaleomkostninger til sekretariatsansatte på 681.753 kr.,
udgifter til medlemsaktiviteter, udvalg og fora på 376.093 kr., administrationsomkostninger på
215.916 kr., møder og rejser 187.026 kr. og udgivelsen af Ny Mission på netto 57.429 kr. Udgifterne
andrager i alt 1.518.217 kr. Dette resultat ligger 234.217 kr. under de budgetterede udgifter på
1.752.434 kr. De lavere udgifter skyldes først og fremmest lavere personaleomkostninger til
sekretariatsansatte, idet tidligere administrativ medarbejder ikke er blevet erstattet af ny
ansættelse.
Resultatet for 2016 bliver et underskud på 193.311 kr. Det budgetterede underskud var 219.934 kr.,
og resultatet ligger dermed 26.623 kr. over det budgetterede. Den væsentligste grund til
underskuddet er det uændrede aktivitetsniveau i forhold til medlemsorganisationerne, herunder
først og fremmest udgifterne til arbejdet med tros- og religionsfrihed, samtidigt med at DMR har
oplevet en faldende indtægt fra medlemskontingenter. En justering af aktivitetsniveauet i forhold
til fælles aktiviteter for medlemsorganisationerne synes dermed uundgåelig, med mindre
indtægten øges.
Gaveindtægterne til fordeling blandt udvalgte medlemsorganisationer såvel som til DMRfællesskabet udgjorde i 2016 i alt 1.122.851 kr., hvilket overordnet set ligger på linje med 2015, hvor
der i alt indsamledes 1.248.445 kr.
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Ledelsesberetning

DMR indsamlede i alt 443.789 kr. fra individuelle givere og 102.457 kr. fra julemærkeindsamlingen
til fællesskabet i 2016, og modtog desuden 679.062 kr. i øremærkede gaver.
Administrationsomkostningerne og giverpleje androg 119.085 kr.
Omkostningerne til fremskaffelsen af gaverne andrager i alt 119.085 kr., hvilket ligger 52.468 kr.
lavere end i 2015. Det skyldes primært, at administrationen af gaverne er overgået fra Leonhardt
Fundraising til intern administration, og at giverplejen som en følge heraf samtidigt er blevet mere
passiv.
Likviditeten udgjorde pr. 31. december 2016 508.991 kr.
Mellemregningen med medlemmerne udgøres for størstedelen af det løbende mellemværende med
Broder til Broder Støtte, Bethlems Venner og Human Care Russia vedrørende administrationen af
deres gavebidrag. De øvrige mellemregninger hidrører fra det daglige administrative arbejde med
DMR-U.

Den forventede udvikling
I 2017 og årene fremover budgetteres med et loft over kontingentet såvel som et svagt faldende
kontingentsbidrag fra medlemsorganisationerne. Sammen med sidste års underskud på 199.161
kr. betyder det, at den aktivitetsreserve på 400.000 kr., som DMR havde oparbejdet og tilsidesat,
nu er brugt, og at udgifterne fremover skal nedbringes. Udgifterne må derfor fremadrettet tilpasses
i overensstemmelse hermed.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Dansk Missionsråd er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Gaver og arvebeløb
Gaver og arvebeløb mv. indtægtsføres i det år, pengene modtages.

Inventaranskaffelser
Inventar og kontormaskiner mv. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Renter og afkast af værdipapirer medtages i årsregnskabet efter forfaldsprincippet, mens
købsrenter på obligationer aktiveres til modregning i førstkommende kuponrente.
Såvel realiserede som urealiserede kursavancer/tab føres direkte over egenkapitalen.

Balancen
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er opført under omsætningsaktiver, værdiansættes til
børskursen på balancedagen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2016

2015

454.422
102.457
3.923
0
0
678.762

555.038
95.390
13.205
45.131
250.000
461.237

1.239.564

1.420.001

Dansk Missionsråd - drift:
Kontingenter
Godtgørelse for sekretærarbejder
Arv og gaver
Modtaget Tips- og Lottomidler
Andre finansielle indtægter
Diverse indtægter

1.124.272
37.625
7.000
67.281
0
91.100

1.188.441
2.000
7.000
85.630
319
0

Andre driftsindtægter

1.327.278

1.283.390

16.300

16.300

2.583.142

2.719.691

INDTÆGTER
Indsamlinger:
Alm. gaver og kollekter
Julemærket
Efterårskollekt
Direct mails
Testamentariske gaver
Gaver administreret for BBS, BV og HCR

1
2

Div. tilskud og kontingenter - særlige aktiviter
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2016

2015

60.959
9.966
48.160

38.291
12.050
121.212

-119.085

-171.553

681.753
215.916
187.026
57.429
376.093

706.348
265.626
80.811
46.384
383.382

-1.518.217

-1.482.551

Særlige aktiviteter:
Diverse tilskud og kontingenter

-16.300

-16.300

Fordelinger:
Indsamlinger til fællesfordeling
Øremærkede indsamlinger

443.789
679.062

787.063
461.382

-1.122.851

-1.248.445

-2.776.453

-2.918.849

-193.311

-199.158

-193.311

-199.161

-193.311

-199.161

UDGIFTER

3

4
5
6

7

Omkostninger vedrørende indsamlinger:
Julemærket
Konsulentassistance
Anden giverpleje
Dansk Missionsråd - drift:
Personaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Møder og rejser
Ny Mission, netto
Øvrige informationsudgifter, udvalg, kurser

UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT
Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
Disponeret i alt
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Balance

Aktiver
Note

31/12 2016

31/12 2015

Andre tilgodehavender

71.716

9.822

Tilgodehavender i alt

71.716

9.822

1.973.584

2.227.104

508.991

696.267

Omsætningsaktiver i alt

2.554.291

2.933.193

Aktiver i alt

2.554.291

2.933.193

Omsætningsaktiver

Værdipapirer
Likvide beholdninger
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Balance

Passiver
Note

31/12 2016

31/12 2015

838.213
560.446
-193.311
200.000

1.037.372
463.941
-199.161
400.000

1.405.348

1.702.152

443.789
177.307
357.472
170.375

787.063
30.516
300.947
112.515

1.148.943

1.231.041

Gældsforpligtelser i alt

1.148.943

1.231.041

Passiver i alt

2.554.291

2.933.193

Egenkapital
Overført overskud tidligere år
Kursregulering - værdipapirer
Overført af årets resultat
Aktivitetsreserve
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

8

Gavefordeling 2008
Mellemregning med medlemsorganisationerne
Mellemregning, samarbejdsorganisationerne
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
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Noter

2016

2015

67.281

85.630

67.281

85.630

0

319

0

319

3.302
10.026
0
34.832

26.407
10.616
11.174
73.015

48.160

121.212

72.938
3.013
3.450
38.840
0
9.960
10.195
25.000
24.063
3.595
15.128
8.974
760

67.122
388
6.005
104.743
24.225
10.312
10.184
20.625
0
2.261
15.502
3.829
430

215.916

265.626

1. Modtaget Tips- og Lottomidler
Modtaget Tips- og Lottomidler

2. Andre finansielle indtægter
Renter, pengeinstitutter

3. Anden giverpleje
Porto, svarkuverter mv.
Gebyrer, gavekonti
Produktion af materialer
Administrationshonorar, Leonhardt Fundraising

4. Administrationsomkostninger
Husleje
Vedligeholdelse
Kontorartikler
Edb-omkostninger
Køb af kopimaskine/printer
Telefon mv.
Porto og gebyrer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Advokat
Forsikringer
Kontingenter og abonnementer
Hjemmeside
Repræsentationsudgifter
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Noter

2016

2015

89.739
-32.310

81.404
-35.020

57.429

46.384

10.466
37.747
30.000
0
0
63.820
48.508
4.701
-18.385
24.989
778
266.733
-200.000
106.736

10.301
2.239
0
16.895
64.332
66.965
49.539
27.750
0
0
0
70.298
0
75.063

376.093

383.382

16.300

16.300

16.300

16.300

18.202
65.891
86.282

19.090
63.501
29.922

170.375

112.513

5. Ny Mission, netto
Produktionsudgifter
Indtægter

6. Øvrige informationsudgifter, udvalg, kurser
Studievalget og uddannelsesportal
Økonomi-erfa
Formidling af Missionen
Forum for menighed og mission
Kommunikationsforum
Forum for udsendte og familier
Integral Mission
Annoncering
SMR evaluering, netto
Ledelsesforum
Forum for teologisk udd. i Syd
Religionsfrihedsforum
Overført fra aktivitetsreserver
Diverse publikationer mv.

7. Diverse tilskud og kontingenter
Det Lutherske Verdensforbund

8. Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Feriepenge
Skyldige omkostninger
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