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Bestyrelsespåtegning 
  

 
 
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2021 for Aktiv 
Mission. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 
 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultatet af foreningens aktiviteter samt penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.  
  
Der er ikke konstateret besvigelser i foreningen og det er vor vurdering, at der ikke er ualmindelig 
høj risiko for, at besvigelser kan forekomme. 
 
Vi kan endvidere erklære, at Aktiv Mission har indsamlingstilladelse udstedt af Indsamlingsnævnet. 
Alle indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven. 
 
Aktiv Mission lukkes primo 2022. Vi kan erklære, at der er tilstrækkelige midler til en solvent 
lukning. 
 
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse. 
 
 
 
 
 
 

Hillerød, den 21. februar 2022 
 

 
 

 
 

Bestyrelse: 
 
 

Bodil Holmgreen Kornbek 
formand 

 
Finnur Bo Petterson                                                                                      Bastian Munch Kjøller 
 
 
Peder Mosekjær Svinth                                                                                 Sarah Aasebø Smith 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 
 
 
Til bestyrelsen i Aktiv Mission  
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Aktiv Mission for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse krav og IESBA Code.  
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
 
Væsentlig usikkerhed om fortsat drift 
Vi gør opmærksom på, at Aktiv Missions aktiviteter forventes at ophøre i løbet af 2022, hvorefter 
organisationen vil blive endeligt likvideret. Vi henviser til note 1, hvoraf det fremgår, at der er til-
strækkelige midler til den efterfølgende likvidation, hvorfor årsregnskabet aflægges under forudsæt-
ning af fortsat drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse 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 fort-
sætte 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 fejl-
information, 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 yderlige-
re 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  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
(fortsat) 

 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, 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 pro-
fessionel 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, 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. 
 

· 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 forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige 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 begiven-
heder 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 tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
(fortsat) 

 
 
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 fejlinforma-
tion. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

 

 
Rødovre, den 21. februar 2022 

REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN ApS 
CVR nr. 16 95 31 99 

 
Christian Danielsen 
Registreret revisor 

Mne2602 
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Bestyrelsens beretning 
 
Aktiv Mission har i 2021 omlagt sin kommunikation til langt overvejende at være digital. I stedet 
for et trykt magasin hvert kvartal har vi udsendt 1-2 elektroniske nyhedsbreve hver måned. Forud 
for omlægningen til digital kommunikation kontaktede vi de eksisterende støtter for at bede om 
deres e-mail. 
 
Vi har i foråret 2021 ansøgt de individuelle Y’s Men’s clubber om støtte til konkrete projekter i 
Cuba, mens vi løbende også har afholdt foredrag for interesserede clubber. Y's Men's Clubberne er 
en senior spejderorganisation med omkring 130 clubber fordelt over hele landet. 
 
Endvidere har vi søgt flere fonde og virksomheder om støtte til konkrete projekter i Indien.  
 
Efter gensidig aftale overtog Mission Gospel i Polen fundraisingen til deres projekter fra sensom-
meren 2021. 
 
Vores partnerskab med to danske kirker er fortsat indtil efteråret 2021, hvor bestyrelsen med ind- 
kaldelse til en ekstraordinær generalforsamling tog de indledende skridt til at afvikle Aktiv Mission. 
 
Selvom vi må afslutte vores virke i Aktiv Mission, så glæder vi os over, at arbejdet blandt de mest 
udsatte og oversete mennesker i Indien, Cuba og Rusland fortsætter i regi af Strandkirkefælles-
skabet.  
 
Aktiv Mission har indtil beslutningen om afvikling af organisationen og det deraf følgende ophør af 
fundraising aktiviteter været associeret medlem af Indsamlingsorganisationernes Branche-
organisation ISOBRO. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

 
Generelt 
Årsregnskabet for Aktiv Mission er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse A-virksomheder. 
 
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-
leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-
ninger, herunder af- og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra-
gå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års-
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancetidspunktet. 
 
Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.  
 
Indtægter 
Indtægter indregnes, når der er erhvervet ret hertil. 
 
Omkostninger 
Omkostninger indregnes, når der er opstået en forpligtelse til at afholde den pågældende udgift.  
 
Anlægsaktiver 
Software med en kostpris over kr. 25.000 afskrives lineært over den forventede levetid, som er tre 
år. 
 
Inventar og driftsmidler med en kostpris over kr. 25.000 afskrives lineært over den forventede leve-
tid, som er fire år. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 
 
Gæld og forpligtelser 
Al gæld og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar – 31. december 2021 
 

 
Note 2021 2020 
 
2 Gaver og donationer  ....................................................  568.755 1.025.260 

 Udsendt i henhold til vedtægter  ..................................      -251.586      -668.326 
 
 Bruttofortjeneste                                                             317.169 356.934 

3 Personaleomkostninger  ...............................................  -240.064 -854.597 

4  Markedsføring mv.  ......................................................  0 -186.789 

 Rejser og persontransport ............................................  -1.026 -31.204 

5 Administrationsomkostninger  .....................................       -164.442     -211.148 

 Omkostninger i alt                                                          -405.532 -1.283.738 
 
 Resultat før afskrivninger                                                  -88.363 -926.804 
 
6 Af- og nedskrivninger  .................................................        -65.173        -11.190 
 
 Resultat før renter mv.                                                  -153.536 -937.994 
 
 Renteomkostninger  .....................................................          -2.387          -4.014 
 
 
 Årets resultat                                                                      -155.923      -942.008 
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Balance pr. den 31. december 2021 
 

 
Note 2021 2020 
 
 Aktiver: 
 
 Anlægsaktiver 

6 IT og software  .............................................................  0 49.473 

6 Inventar og driftsmidler  ..............................................                    0         15.700 
 
 Anlægsaktiver i alt                                                                            0         65.173 
 
 
 
 Omsætningsaktiver 

 Tilgodehavende donationer  .........................................  0 92.333 

 Tilgodehavende Tips- og Lottomidler  ........................  0 48.117 

 Likvide beholdninger  ..................................................           40.955       299.029 
 
 Omsætningsaktiver i alt                                                        40.955       439.479 
 
 
 Aktiver i alt                                                                               40.955      504.652 
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Balance pr. den 31. december 2021 
 

 
Note 2021 2020 
 
 Passiver: 
 
7 Egenkapital ..................................................................           26.867        182.790 
 
 
 
 Gældsforpligtelser 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser  ....................  10.000 29.237 

 Hensatte donationer (Samfonden)  ...............................  0 180.000 

 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP  .......................  833 51.889 

 Pensioner  .....................................................................  0 1.350 

 Feriepenge  ...................................................................  0 132 

 Feriepengehensættelse  ................................................  0 56.000 

 Mission Øst  .................................................................  0 463 

 Skattekonto ..................................................................            3.255           2.791 
 
 Gældsforpligtelser i alt                                                          14.088       321.862 
 
 
 Passiver i alt                                                                              40.955       504.652 
 
 
 
 
8 Eventualforpligtelser og pantsætninger 
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Noter 
 
 
1. Going concern 

Foreningens aktiviteter er ultimo 2021 overdraget til Strandkirkefællesskabet under Karlslunde 
Strandkirke. Aktiv Mission forventes at ophøre som selvstændig organisation i løbet af 1. halvår 
2022. 
 
Idet der er midler til solvent lukning af Aktiv Mission, aflægges årsrapporten under forudsætning af 
fortsat drift, dog med de modifikationer som måtte følge af, at organisationen forventes lukket. 
 
 
  2021 2020 
 
2. Gaver og donationer 

Gaver, Ligningslovens §§ 8A og 12  ...................................  344.703 449.590 
Tips og Lotto  .......................................................................  0 48.117 
For meget hensat til tilbagebetaling, Samfonden 2020  .......  25.034 0 
Øvrige gaveindtægter  ..........................................................         199.018        527.553 
 
Gaver og donationer i alt                                                             568.755     1.025.260 
 
 
 
3. Personaleomkostninger 
Lønninger  ............................................................................  75.938 449.696 
Indefrosne feriepenge, resterende afregning  .......................  11.023 0 
Eksternt personale  ...............................................................  172.500 360.000 
Feriepengehensættelse  ........................................................  -20.000 -2.000 
Lønrefusioner  ......................................................................  -362 -8.801 
Pensioner  .............................................................................  0 47.075 
Omkostninger til social sikring  ...........................................                 965          8.627 
 
Personaleomkostninger i alt                                                        240.064      854.597 
 
 
 
4. Markedsføring mv. 

Annoncering og kampagner  ................................................  0 120.860 
Blade  ...................................................................................  0 52.857 
Møder og lignende  ..............................................................  0 11.914 
Repræsentation  ....................................................................                   0           1.158 
   
Markedsføring mv. i alt                                                                         0       186.789 
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Noter 
(fortsat) 

 
  2021 2020 
5. Administrationsomkostninger 

Husleje  ................................................................................  0 12.000 
IT og internet  .......................................................................  41.920 56.752 
Telefon  ................................................................................  9.195 5.488 
Øvrige kontoromkostninger  ................................................  0 11.395 
Årsmøde  ..............................................................................  0 10.065 
Småanskaffelser  ..................................................................  0 29.276 
Porto og gebyrer  ..................................................................  7.191 36.381 
Kontingenter ........................................................................  3.300 5.817 
Forsikringer  .........................................................................  5.146 463 
Faglitteratur og aviser  .........................................................  0 1.166 
Administration / kontorassistance  .......................................  56.900 8.250 
Bogholder  ............................................................................  17.313 21.720 
Revision  ..............................................................................  14.625 12.375 
Kassebeholdninger afskrevet  ..............................................            8.852                   0 
 
Administrationsomkostninger i alt                                             164.442        211.148 
 
 
 
6.  Anlægsoversigt 

IT / software (afskrivning over 3 år) 
Tilgang  ................................................................................  49.473 52.813 
Restafskrivning  ...................................................................       -49.473           -3.340 
 
IT / software i alt                                                                                       0          49.473 

 
Inventar og driftsmidler (afskrivning over 4 år) 
Saldo primo  .........................................................................  15.700 23.550 
restafskrivning  .....................................................................      -15.700          -7.850 
 
Inventar og driftsmidler i alt                                                               0          15.700 

 
 
 

7.  Egenkapital 
Egenkapital primo  ...............................................................  182.790 1.124.798 
Årets resultat  .......................................................................        -155.923       -942.008 
 
Egenkapital i alt                                                                             26.867        182.790 

 
 
 

8. Eventualforpligtelser og pantsætninger 

Foreningen har ikke foretaget pantsætninger eller påtaget sig andre eventualforpligtelser. 


