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LEDELSESPATEGNTNG

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for l-
januar ti1 31. december 2020 for Missionsfonden af 4. maj 1964.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar ti1 31-. december 2020.

Bestyrelsen er ansvarlig for indsamlingen og erklærer ved underskrift,
at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsam-
lingsloven og indsamlingsbekendtgTøre1sen, jf. bekendtgørelsens §9,
stk. 1-, nr. 4 samt §9, stk. 2.

Ølstykke, den l-3. april 2021,

I bestyrelsen:
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DEN UAFIIÆNGIGE REVISORS REVTSIONSPÅTEGNING

Til bestyrel-sen i MiEsionefonden af 4. maj 1954

KonlcluEion

Vi har revideret. årsregnskabet for Missionsfonden af 4. maj L964 for regnskabsåret 1.
januar til 3L. december 2Q20, der omfatter resultatopgøre1se, balance og noter, herr,rn-
der anvendt regnskabspraksj-s- Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsl-oven.

DeL er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende biflede af fondens akti-
ver, passiver og finansiel-l-e stsiI1ing pr. 3l-. december 2020 samt af resultatet af fon-
dens aktsiviteter for regnskabsåret 1. januar ti1 3l-. december 2020 i overensstemmelse
med Årsregnskabsloven.

Grundlag for konkl-usion

Vi har udførL vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar iføLge disse stan-
darder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Rewisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med interna-
tionale etiske regler for revisorer (fESBAs ELiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold t.il disse regler og krav. DeL er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis
er tilstrækketigt. og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bil--
lede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
inLerne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde eL årsregnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

ved udarbejdetsen af årsregnska-bet er l-edel-sen ansvarlig for at wurdere fondens evne
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er
rel-evant; samL at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre ledelsen enten har til- hensigt at likvidere fonden, indstill-e driften
e1ler ikke har andet realistisk alternativ end aL gØre dette.

Revisors arrsvar for revisionen af årsreg:eekabet

vores må1 er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fej1, og at afgive
en revisionspåtegning med en konkl-usion. 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 Dan-
mark, altid vil- afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformat.ion kan opstå som fø1ge af besvigelser eller fejl og kan bet.ragtes som væ-
sentlige, hvis det. med rimel-ighed kan forvenLes, at de enkeltvis eIler samLet har ind-
flydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.

Som l-ed i en revision, der udføres i overensstemmel-se med internationale standarder om
revision og de ydertigere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige wurde-
ringer og opret.holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Identificerer og wurderer vi risikoen for væsenLlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser ell-er fej1, udformer og udfører revisionshand-
Iinger som reaktion på disse risici samt, opnår revisionsbevis, der er tifstrækkeligt
og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-
information forårsaget af fejt, idet besvigelser kan omfatte sammensværgeIser, doku-
mentfalsk, bevidste udefadelser, vildledning ell-er tilsidesættelse af inLern kon-
troI.

! 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 effektiviteLen af fondens interne konLrol-.

Tager vi stilling ti1, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er pas-
sende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdefse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede re-
visionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder el-ler forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om fondens evne tiI at fortsætte drift,en. Hvis vi konklu-
derer, aL der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet elIer, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det.
revisionsbevis, der er opnået frem Li1 datoen for vores revisionspåUegning. FremLi-
dige begivenheder eller forhol-d kan dog medføre, at fonden ikke 1ængere kan fortsæL-
te driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnska-
bet, herrrnder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet, afspejler de underlJ-ggende
transakt,ioner og begivenheder på en sådan måde, aL der gives et reLvisende billede
heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl-andt andeL 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.

Københawn, den 13. april- 2021

REVISIONSFIRMAET
EDELBO & LUND-LARSEN
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RESULTATOPGøRELSE ]-. iIA}IUAR - 31. DECEMBER 2O2O
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307.963
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0

54 .543
26 .680

0

0
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L02
4 .586

4 .688

A

20L9

4 .674 .649
4.5]-3.555

1_61 . 0 93
477 .523

8.570

647.286

L21,.1,24
342.209
1_96 . 0 93

0

54 .655
24.383

0

56.898

- 133
67.03L

66 .898

Noter

1

Indtægter:
rndgået ti1 uddeling
Uddelinger

Bidrag ti1 blad og drift
Finansielle poster (netto)

Indtæqter i al-t

Udgifter:
Tryk og distribution af blad
Administration
Hensat ti1 senere uddeling

Udgifter i a1t

Resul-tat før skat og tilskud

Modtaget arv og legat
Tilskud fra tipsmidler
Tilskud fra Bladpuljen og Copy-Dan
Fondskat
Anvendt ti1 konsolideri-ng af fondens
formue

Resultat efter skat og tilskud

- der fordeles således:

Overført ti1 bunden egenkapital
Overført til fri egenkapital

1,.740.41-3 659 .426

-75.535 -L2.1,40

:'\

2

3

0
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Noter

4

Aktiver:

Bundne aktiver:
Kapitalkonto
VærdipapirQr

I
I

I
Bundne aktiver

73
l_0.306

10.379

0

415 .1,1,5
315.019

54.543
1.874.439

20L9

73
L0.204

L0.277

1,4.337
424 .653

0

1"3 .443
2.108 .076

i aIt

5

6

Omsætningsaktiver:
Aktier, Danske Bank
Værdipapirer
Periodiseret uddeling
Tilgodehavender
Likvide midler

Omsætninqsaktiver i aIt

Fri-e aktiver i alt

Aktiver i a1t

2.660.1,1,6 2.s50. s09

2.660.116 2.560.509

2.670.495 2.570.786
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Noter

Passiver:

Egenkapit
Bunden

Saldo
Overf

aI:
e§enkap
prr-mo

ø{t at

20L9

10.410
- l-33

1,0 .27 7

1,.255.730
0

1, .229 .564
7 4 .2L5

1,0 .27 7

1,02

]-0.379

1,.261,.316
0

1.278.981
119. 819

ital:

årets resultat

7

Bunden ital ultimo

Fri egenkapital:
OverførL resultat
Op s kr irmingshenlægge 1 s e

Fri egenkapital- ult,imo

Egenkapital i a1t

GæId:
A1m. uddeling
Skyldige omkostninger

Gæ1d i alt

Passiver i aIt

8 EventualforpligteJ-ser

1,.261,.316 1.256 .730

1,.271-.595 4.267.007

1.398.800 1.303 .779

2.670.495 2.57 0.785



NOTER

1 - Finansielle poster:

Renter
Renter SKAT
Afkast, invester iser og aktier
Realiseret tab, aktier
Urealiseret kursgevinste r / tab
Urealiseret kursgevinster/ tab, bunden
egenkapital

2 - Administration:

Kontorartikler og edb
Telefon og internet
Porto
Gebyrer
Bladabonnement
Bestyrelsesmøder
Gratulationer
Annoncer
Fors j-kring
Revision og' regnskabsassistance
Lørt
Lønrefusion
Regulering f eriepengeforpligtelse
ATP
Di-verse

3 - Fondsskat:

Årets resultat udløser ikke skat.

4 - Bundne aktiver:

Værdipapirer: srk Kurs

l-11 9.927 92,85 1_0.306

7

-3.21,9
-596

L6.332
-473

-8.539

101

32 .436
5.801

r-0.000
34.288

3 .448
500

0

7.500
1,2 .017
24.250

228 .802
-51,.469

0

2.272
-l_.882

307.963

20L9

0

0

1-0.284
0

-1, .481,

- 133

8.570

19.380
7 .254

r_0.000
20.526
3.335
2 .461,
2.700

13.750
9.229

22.s00
228 .802

0

0

2.272
0

342.209

Kurs-
værdi

3.505

Ansk.
værdi

Danske Invest Fonde



NOTER I

5 - Værdipapirer:

Investeringsbeviser:

Danske Tnvest:
Dannebrog
Lange obligationer

5 - Likvide midler:

srk

l_.500
2.754

Kurs

94 ,34
99 ,65

Ansk.
værdi

1,48 .047
303.657

451, .7 04

t-8
825 .1,1,6
300.125
749.1,80

1,.2s6 .730
4 .586

Kurs-
værdi

141_.551_
27 4 .464

Kassebeholdning

4L6 .1,1,5

201,9

18
]-73 .440

1, .1,84 . 97 B
749.540

1 . 1-89 .699
67.031

Danske Bank
Danske Bank,
Nordea Bank

erhvervsgiro

1,.874.439 2.1,08.076

7 Fri egenkapital:

Overført resultat:
Saldo primo
Overført resultat

Fri egenkapitaJ- i alt 1,.251.315 1,.255.730

8 Eventual f orpl igtel ser :

Fonden har ikke påtaget sig kautions-, garanti- e11er andre forpligtel-
ser.
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