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1.
Revision af årsregnskabet for 2017
Som organisationens valgte revisorer har vi foretaget den vedtægtsmæssige revision af
årsregnskabet for 2017 for Dansk Missionsråd.

Årets resultat
Aktiver i alt
Egenkapital

2017
kr.

2016
kr.

-105.876
2.809.477
1.372.205

-193.311
2.554.291
1.405.348

Revisionsprotokollatet er udarbejdet til bestyrelsen med det formål at rapportere om relevante og
væsentlige forhold i relation til vores revision af årsregnskabet for Dansk Missionsråd. Protokollatet
forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

2.

Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Missionsråd for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017, 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 2017 samt af resultatet af organisationens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med god
regnskabsskik som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

3.
Revisionens formål
På side 1 i nærværende protokollat har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er
endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem organisationens ledelse og os.

4.
Revisionens udførelse
Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke
indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og
områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn.
Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets
oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af
bogholderiposteringer og dokumentation herfor.
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Årsregnskabet for 2017 udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Beierholm

Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en
sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af
balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til organisationen, om deres
tilstedeværelse samt om deres forsvarlige måling. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt
påhviler organisationen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet. Vi har endvidere påset, at almindelig
anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskabet giver et retvisende billede af
organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af organisationens
aktiviteter for regnskabsåret.

Særlige forhold i forbindelse med revisionen

5.1. Interne kontroller
Vi har som led i revisionen gennemgået organisationens registreringssystemer og interne
kontroller.
Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i organisationens administration er det ikke
muligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer.
Der foreligger derfor en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i organisationens
administration, og der kan herved opstå tab. Vores revision kan ikke med sikkerhed afsløre eventuelle sådanne fejl.
Konstaterer vi under vores revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på at
afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vores revision af
årsregnskabet for regnskabsåret 2017 afdækket uregelmæssigheder. Som anført ovenfor kan vi ikke
give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer.
Der har i år været foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 7. november 2017. Eftersynet gav
ikke anledning til bemærkninger..

5.2. Fordelingsregnskab vedrørende kontingent- og gavefordeling
Vi har gennemgået kontingent- og gavefordelingsregnskabet og skal bemærke, at vi konstaterede,
der var organisationer, som ikke havde indsendt årsregnskaber, men alene en indtægtsopgørelse,
ligesom der var organisationer, der hverken havde indsendt indtægtsopgørelse eller årsregnskaber.
Gennemgang gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

5.3. Gager og lønninger
Vi har kontrolleret, at de udbetalte gager og lønninger for 2017 er indberettet korrekt, ligesom vi
har efterset, at aflønningen af den enkelte medarbejder er i overensstemmelse med foreliggende
ansættelseskontrakter og aftaler.
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5.4. Likvide beholdninger
Likvide midler og værdipapirbeholdningen er afstemt.
Værdipapirbeholdningen består af 13.188 stk. Danske Invest Mix Akk, der pr. 31. december 2017
havde en kursværdi på kr. 1.946.238.
Årets kursregulering i 2017 har andraget kr. 72.733, som er tillagt direkte på egenkapitalen.

Der er i 2011 indgået en aftale om administration af NIME (Nordic Institute for Missiology and
Ecumemsion). Organisationens tilgodehavende hos Dansk Missionsråd udgør kr. 21.310 pr. 31.
december 2017. Der er i år afholdt udgifter på kr. 3.428.

5.6. Repræsentantskabs- og bestyrelsesreferater
Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med mødet den 15. november 2017.

6.

Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigeret fejl

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi på vanskeligt reviderbare områder indhentet
skriftlig bekræftelse fra formanden og generalsekretæren om forhold af væsentlig betydning for
årsregnskabet, hvor vi ikke kan forvente, at der eksisterer andet tilstrækkeligt og egnet
revisionsbevis.
Vi har ydet regnskabsmæssig assistance med udarbejdelse af organisationens årsregnskab og
samtidig foretaget revision af årsregnskabet. Vi har rettet de fejl, vi har fundet, og har derfor ikke
kendskab til ikke-korrigerede fejl af væsentlig eller uvæsentlig betydning for årsregnskabet. Vi har
bedt ledelsen bekræfte, at de ikke har kendskab til sådanne korrektioner.

7.
Forespørgsel til bestyrelsen
Bestyrelsen erklærer ved underskrift af nærværende revisionsprotokol følgende:
1)

At have givet revisor alle relevante oplysninger og adgange i relation til revisionen af
årsregnskabet

2)

At alle relevante transaktioner og oplysninger, som er bestyrelsen bekendt, er registreret og
afspejlet i årsregnskabet
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5.5. Mellemregninger
Mellemregningerne med organisationens medlemmer er gennemgået og medtaget i årsregnskabet
i overensstemmelse med den foreliggende bogføring.

Beierholm

3)

At årsregnskabet efter bestyrelsens bedste vurdering giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik

4)

At ikke at have kendskab til besvigelser, der har haft indflydelse på organisationen, eller
mulige besvigelser, som organisationen undersøger.

8.
Afslutning
I henhold til revisorloven skal vi oplyse,
vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og
vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.
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København, den 5. marts 2018

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Bjerglund Andersen
Statsautoriseret revisor
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