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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Årsberetning 

Skandinavisk Børnemission / Children's Mission er en tværkirkelig hjælpe- og missionsorganisation, hvis formål er 
at drive hjælpevirksomhed blandt nødlidende børn, unge og familier, fortrinsvis i U-lande og Østeuropa. Hjælpen 
kan eksempelvis anvendes til bygning af børnehjem, klinikker, skoler og lokalsamfundsarbejde eller katastrofe-
hjælp. 

Størstedelen af hjælpen uddeles via den svenske stiftelse Skandinaviska Barnmissionen, som vi har et tæt samar-
bejde med. Hjælpen går til de områder, hvor vi er aktive og har et netværk af lokale samarbejdspartnere. 

De samlede indtægter i 2018 andrager i alt 1.069.505 kr. eksklusive værdien af modtagne naturalier, som ikke 
indtægtsføres i resultatopgørelsen. Når værdien af modtagne naturalier på 624.900 kr. lægges til indtægterne 
ifølge resultatopgørelsen, har vi haft en samlet bruttoindtægt på i alt 1.694.405 kr. 

Udgifterne til information, indsamling og administration har andraget i alt 413.099 kr. Forskellen mellem brutto-
indtægten og de nævnte udgifter udgør 1.281.306 kr., som er anvendt til formålet. Det svarer til 76 %. 

Egenkapitalen andrager ved årets udgang 262.950 kr. 

De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år. 

Vi takker alle, som har givet penge, ting og ydelser til Children's Mission, og som gennem deres bidrag har gjort 
det muligt for os at hjælpe nødlidende mennesker på vores missionsfelter ude i verden. 

Og ikke mindste tak for forbøn for os og missionsarbejdet. 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

C'VR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Ledelsespåtegning 

Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Fonden Skandinavisk 
Børnemission / Children's Mission, Danmark 

• Årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

• Årsregnskabet indstilles til årsmødets godkendelse. 

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 med tilhørende årsberetning på årsmødet. 

Hvidovre, den 

Arne Panduro (administrator) 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Den uafhængige revisors revisionspåtegninger 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Children's Mission for regnskabsåret 1. januar 2018 — 31. december 2018, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef-
ter 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 fonde og den 
regnskabspraksis, der er beskrevet under 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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-

ningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, 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 spar-
sommeligt. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. 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 fondens 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 
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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække 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 indfly-
delse 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 yderli-
gere 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 revisi-
onsbevis, 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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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

C'VR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 -31. december 2018 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-
teten af fondens interne kontrol. 

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

skabsmæssige 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 fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplys-
ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-
sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-

melse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

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 forbin-
delse 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 års-

regnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-

information i ledelsesberetningen. 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 -31. december 2018 

Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Note 2018 2017 

Indtægter 

Indsamlede gaver 863.868 939.999 

Indtægt fra salg af butik 91.236 128.652 

Offentlige tilskud 64.182 65.880 

Tilskud fra DMR-U 44.251 0 

Renteindtægter 5.968 8.354 

Indtægter i alt 1.069.505 1.142.885 

Anvendt til formålet 

Uddelt via Barnmission, Sverige 300.000 200.000 

Uganda 44.252 0 

Ukraine, varetransport 11.053 36.918 

Hensat til senere uddeling 301.101 418.842 

Anvendt til formålet i alt 656.406 655.760 

Udgifter 

Informationsomkostninger 1 80.991 84.243 

lndsamlingsomkostninger 2 41.721 37.563 

Administrationsomkostninger 3 290.387 365.319 

Udgifter 1 alt 413.099 487.125 

Årets resultat 0 0 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Barnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Aktiver pr. 31. december 2018 

Note 2018 2017 

Kapitalaktiver 

Værdipapirer 272.282 272.618 

Indestående i pengeinstitut 621 621 

Kapitalaktiver i alt 272.903 273.239 

Uddelingsaktiver 

Tilgodehavender 60.251 31.390 

Indestående i pengeinstitutter 271.610 413.448 

Kontantbeholdning 892 1.400 

Uddelingsaktiver i alt 332.753 446.238 

Aktiver i alt 605.656 719.477 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Passiver pr. 31. december 2018 

Note 2018 2017 

Egenkapital 

Grundkapital 250.000 250.000 

Fri reserve 12.950 13.286 

Egenkapital i alt 262.950 263.286 

Hensættelser 

Hensat til uddelinger 4 301.101 418.842 

Hensættelser I alt 301.101 418.842 

Gæld 

Kortfristet gæld 28.055 26.462 

Feriepengeforpligtelse 13.550 10.887 

41.605 37.349 

Passiver i alt 605.656 719.477 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for I. januar 2018 - 31. december 2018 

Noter 1. januar 2018 - 31. december 2018 

1 	Informationsomkostninger 2018 2017 

Nyhedsbrev og website 48.564 51.239 

Porto 20.882 22.569 

Rejseudgifter 11.545 10.435 

80.991 84.243 

2 	Indsamlingsomkostninger 2018 2017 

Fundraising 19.297 12.915 

Kontingenter 2.770 3.100 

PBS-gebyrer 19.654 20.544 

Indsamlingsomkostninger i øvrigt 0 1.004 

41.721 37.563 

3 Administrationsomkostninger 2018 2017 

Løn 120.900 202.526 

Rejse- og kørselsgodtgørelse 17.566 16.075 

Regulering feriepenge forpligtigelse 2.663 -22.341 

Øvrige personaleomkostninger 0 1.490 

Møder og repræsentation 3.362 1.907 

Småanskaffelser 1.212 0 

Kontorhold 585 3.036 

EDB-udgifter 1.425 7.297 

Vennedata base 13.781 14.375 

Undersøgelse Kommed 0 9.284 

Telefon 3.417 3.140 

Bogholder 14.700 14.250 

Revision 18.650 18.200 

Porto og gebyrer 1.538 4.244 

Forsikring 5.688 4.436 

Abonnementer og licenser 3.200 6.600 

Kontingenter 9.700 8.800 

Administrationsbidrag 72.000 72.000 

290.387 365.319 
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Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

4 Hensat til uddelinger 

Hensat primo 	Forbrug i 2018 	Hensat I 2018 	Hensat ultimo 

Hensat til Barnmissionen 
	

418.842 	418.842 	301.101 	301.101 

	

418.842 	418.842 	301.101 	301.101 

side 10 



Children's Mission, Danmark 
Fonden Skandinavisk Børnemission 

CVR- nr. 17501682 
Årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Bilag 1 - Donationer / Naturaliel 2018 

I 2018 er afsendt følgende effekter til vores søsterorganisation i Ukraine: 

22.636 kg. brugt tøj og sko, samt legetøj 
å 25 kr. pr. kg. 	 Værdi: 565.900 kr. 

2.361 kg. institutionsmøbler og forskelligt hospitalsudstyr 
å 25 kr. pr. kg. 	 Værdi: 59.000 kr. 

Værdi i alt: 624.900 kr. 

Effekterne er modtaget fra: 

* OTB - Operation Tjernobyl Børn, Bornholm 
* Rønne Sygehus 

Effekterne er uddelt til: 
a. Hospitaler og klinikker 
b. Skoler 
c. Børnehaver og -hjem 
d. Nødlidende børn og voksne 

Vi vil takke alle donorer samt alle frivillige, der har været med til at sortere og pakke, og på den måde gjort det 
muligt med denne form for donationer. 
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