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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 for Operation Mission.
•

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger.

•

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

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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København, den

Bestyrelsen:

Bitten Ingerslev (Formand)

Pernille Solhøj Kristensen
(Næstformand)

Kirsten Hauge Mortensen

Palle Flyger

Poul Michael Fanøe
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Operation Mission for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020, 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.
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.

•

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.
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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.

•

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 årsberetningen
Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om årsberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse
overveje, om den er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Roskilde, dags dato
MER REVISION A/S
CVR.nr. 32 34 47 20

Daniel Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
Mne41369
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Årsberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningen Operation Mission i Danmark er en almennyttig kristen missions organisation, som har til formål at
tjene med udbredelsen af evangeliet både i Danmark og internationalt. Internationalt samarbejder vi med et
stort antal tilsvarende organisationer i andre lande, som er tilknyttet Organisationen Operation Mission International, der bl.a. støtter missionspraktikanter, missionærer og missionsprojekter ude i verden, samt driver missionsskibet Logos Hope.
Aktiviteterne:
På trods af Corona og lockdown har vi haft et aktivt år. Vi har indgået tre nye partnerskabsaftaler med Højnæskirken, KF Odense og Rønne Vineyard.
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Vi har udsendt 4 unge til missionsskibet Logos Hope. Vi har sommeren igennem kunnet køre kampagnen Gi' 100,
og vi har holdt vores Årsmøde i april 2020 med godt fremmøde fra ind- og udland. Mike var hjemme på orlov fra
august til november og besøgte 30 kirker og fællesskaber, hvor han fortalte om sit arbejde og OM's vision.
Det årlige TeenStreet arrangement, der normalt afholdes i Tyskland, blev i år på grund af Corona situationen afholdt i Skovlunde som online undervisning med transmission fra Tyskland.
Vi har styrket administrationen med 1 nyansættelse på deltid til aflastning af landslederen. Den pågældende
medarbejder skal bl.a. varetage opgaver med kommunikation, promovering og PR. Endvidere er der ansat 2 frivillige medarbejdere til regnskabsopgaver, da vores hidtidige regnskabsmedarbejder gik på barselsorlov i august
måned.
Økonomi:
Indtægterne i OM-Danmark kommer navnlig fra privatpersoner, der giver til missionen. Vi er godkendt af Skat til
at modtage gaver med fradragsret for giverne inden for lovgivningens rammer.
Årets resultat viser et overskud på 90.104 kr. Det er efter at vi ekstraordinært har indtægtsført 26.750 kr., som
blev hensat i 2019 vedr. forudbetalte kontingenter fra medlemmerne. Da alle modtagne kontingenter er endeligt
erhvervet ved modtagelsen har bestyrelsen besluttet at ændre regnskabsprincip, hvilket betyder at vi løbende
indtægtsfører alle modtagne kontingentbetalinger og ikke mere hensætter et beregnet beløb for forudbetalte
kontingenter under passiver i balancen. De øvrige regnskabsprincipper er uændret i forhold til tidligere år.
Egenkapitalen andrager ved årets udgang 423.994 kr.
Ved årets udgang var der 330 medlemmer, samt 6 deltidsansatte medarbejdere i administrationen, herunder 2
frivillige.
En stor TAK:
Tak alle jer partnere og forbedere som med forbøn og støtte har gjort det muligt for os at tjene med udbredelsen
af evangeliet i Danmark og ude i verden, alt sammen til Guds ære.

Bestyrelsen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A med hensigtsmæssige tilpasninger. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinjer for foreninger.
Ekstraordinært er der indtægtsført 26.750 kr., som blev hensat i 2019 vedr. forudbetalte kontingenter fra medlemmerne. Da alle modtagne kontingenter er endeligt erhvervet ved modtagelsen har bestyrelsen besluttet at ændre
regnskabsprincip, hvilket betyder at vi løbende indtægtsfører alle modtagne kontingentbetalinger og ikke mere
hensætter et beregnet beløb for forudbetalte kontingenter under passiver i balancen. De øvrige regnskabsprincipper er uændret i forhold til tidligere år.
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Resultatopgørelsen
Gaver og øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet. Udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de udgifter der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Værdipapirer måles til kursværdi.
Likvide beholdninger måles med det faktiske indestående på balancedagen
Gæld måles til det beløb, vi skal betale for at frigøre os fra forpligtelsen.
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Note
Indtægter
Indtægter
Udgifter
Teenstreet og anden korttidsmission
Administration
Personaleomkostninger
Rejser og repræsentation
Finansielle omkostninger
Udgifter til Ydre Mission

Resultat før hensættelser
Hensættelse af arv
Brugt af arv
Årets resultat

1

2
3
4

2020

2019

1.431.162

1.377.980

12.165
101.500
775.928
12.080
53.175
386.210
1.341.058

148.205
85.949
789.261
46.217
39.313
314.453
1.423.398

90.104

-45.418

0
0

0
45.000

90.104

-418
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2020

2019

Aktiver
Huslejedepositum
Tilgodehavender
Jubilæumsfondet
Nykredit

6.598
80.019
86.602
434.110

6.598
11.633
87.275
418.929

Aktiver i alt

607.329

524.435
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Aktiver pr. 31. december 2020
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2020

2019

Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital i alt

333.890
90.104
423.994

334.308
-418
333.890

Hensættelser
Hensættelse af arv
Hensættelser i alt

30.000
30.000

30.000
30.000

Gæld
Mellemregning ICH
Feriepengehensættelse
Skyldige omkostninger
Forudbetalte kontingenter
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig ATP
Gæld i alt

23.068
20.350
25.869
0
81.492
2.556
153.335

46.119
39.194
31.284
26.750
14.577
2.621
160.545

Passiver i alt

607.329

524.435
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1 Indtægter

2020

2019

1.258.589

1.093.991

Indtægter Teenstreet

13.000

146.160

Tips & Lotto

60.019

60.130

2.158

690

Medlemmer

15.775

19.025

Medlemskontingenter tidligere år

26.750

0

Administrations indtægter

54.871

49.484

0

8.500

1.431.162

1.377.980

2020

2019

11.280

7.098

Gaver

Renter og kursreguleringer

Tilmeldelsesgebyrer
Indtægter i alt

2 Administration
Kontorartikler (telefon, internet mv)
Tidsskrifter
Husleje, varme og el
Indsamlingsomkostninger
Porto
Nyhedsbrev

5.916

696

35.702

34.401

0

0

3.165

4.210

0

2.524

103

1.134

Kontingenter

11.730

10.670

Revision

24.060

20.020

9.544

5.196

101.500

85.949

2020

2019

Missionærer

333.675

321.728

Kontorteam

481.128

483.028

IT-udgifter

PR
Administration i alt

3 Personaleomkostninger

Andre lønomkostninger

816

777

17.865

20.971

Barselsrefusion

-57.556

-37.243

Personaleomkostninger i alt

775.928

789.261

2020

2019

International koordination, ICH

34.902

29.088

International koordination, andet

10.231

10.075

8.042

150

53.175

39.313

Sociale omkostninger

4 Finansielle omkostninger

Renter og kursregulering
Finansielle omkostninger i alt
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Palle Birk Flyger

Pernille Solhøj Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-652359908041
IP: 80.167.xxx.xxx
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-333294509566
IP: 89.23.xxx.xxx
2021-04-23 06:15:46Z

Poul Michael Fanøe

Bitten Margrethe Schriver Ingerslev

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-765197086579
IP: 83.89.xxx.xxx
2021-04-23 08:57:14Z

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-142719690158
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-04-23 16:00:56Z

Kirstin Hauge Mortensen

Daniel Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-672717195053
IP: 77.241.xxx.xxx
2021-04-25 10:04:02Z

Registreret revisor
På vegne af: Mer Revision A/S
Serienummer: CVR:32344720-RID:70226619
IP: 104.40.xxx.xxx
2021-04-26 08:50:26Z

Helle Rønne Samuelsen 6/6 2021
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