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Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Mission Aviation Fellowship Danmark
Skt. Pauls Gade 11 A
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 30026144
Hjemmeside: www.MAF.dk
Bestyrelse
Lars Fuglsang, Næstformand
Lars Stoltenberg Grove
Johanna Lund Larsen
Søren Filbert
Svend Engrob
Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
City Tower, Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aﬂagt årsrapporten for regnskabsåret 2019 for Mission Aviation Fellowship Danmark.
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, ﬁnansielle
stilling samt resultatet.

Aarhus, den 18.04.2020
Bestyrelse

Martin Gräs Lind
Formand

Lars Fuglsang
Næstformand

Lars Stoltenberg Grove

Johanna Lund Larsen

Søren Filbert

Svend Engrob

Penneo dokumentnøgle: LV270-NQO8G-IS6ED-3IE6S-UJSH6-HNN25

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Den uafhængige revisors erklæring
om udvidet gennemgang
Til bestyrelsen af Mission Aviation Fellowship Danmark
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for
små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der
udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover
udfører speciﬁkt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores
konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i foreningen, analytiske handlinger og de speciﬁkt krævede supplerende handlinger
samt vurdering af det opnåede bevis.
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Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Mission Aviation Fellowship Danmark for regnskabsåret
01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

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.
Aarhus den 18.04.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Søren Lykke
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne32785
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årsregnskabsloven.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Foreningens hovedaktivitet består i at modtage bidrag og videresende modtagende bidrag til MAF International.
Foreningen formidler MAF Internationals budskab og står for indsamlingen i Danmark. MAF ﬂyver til områder der
er udfordrende at komme til via landjord. Hertil bringes der hjælp i form af udsendelser og fornødenheder.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat viser et overskud på 174 t.kr. mod et overskud på 314 t.kr. sidste år. Bestyrelsen anser årets
resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 vurderes ikke at have haft og forventes ikke at få væsentlig
indvirkning på foreningens ﬁnansielle stilling.
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Egenkapitalen udgør 2.098 t.kr. pr. 31.12.2019.
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Note

2019
kr.

2018
kr.

Nettoomsætning

1

4.149.000

4.312.280

Direkte omkostninger

2

(3.520.453)

(3.685.503)

628.547

626.777

(454.118)

(312.544)

174.429

314.233

Overført resultat

174.429

314.233

Resultatdisponering

174.429

314.233

Bruttoresultat
Andre eksterne omkostninger
Årets resultat

3

Årets resultat fordeles således:
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Resultatopgørelse for 2019

Mission Aviation Fellowship Danmark | Balance pr. 31.12.2019

8

Balance pr. 31.12.2019
2019
kr.

2018
kr.

66.902

115.633

6.675

0

73.577

115.633

3.547.834

3.531.922

Omsætningsaktiver

3.621.411

3.647.555

Aktiver

3.621.411

3.647.555

Note
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

4
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Aktiver
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2019

2018

Note

kr.

kr.

5

2.098.421

1.923.991

2.098.421

1.923.991

51.063

0

51.063

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder

135.000

107.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser

169.835

213.559

Kapitalindestående
Egenkapital
Anden gæld

6

Langfristede gældsforpligtelser

Anden gæld

1.167.092

1.403.005

Kortfristede gældsforpligtelser

1.471.927

1.723.564

Gældsforpligtelser

1.522.990

1.723.564

Passiver

3.621.411

3.647.555

Hensat til MAF International under anden gæld

7

Oﬀentlig indsamling

8
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Passiver
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Noter
2019

2018

kr.

kr.

Gaver

2.164.539

2.119.410

Gaver til enkeltstående projekter

1.143.971

1.169.713

335.474

370.897

0

56.644

Kontigenter

93.400

91.700

Fonde

56.136

132.716

Tips og Lotto midler

100.457

96.030

Tilskud, refusioner og diverse

221.302

240.842

33.721

34.328

4.149.000

4.312.280

2019
kr.

2018
kr.

Bidrag MAF International

777.594

913.670

Enkeltstående projekter

222.406

351.330

Omkostninger udstationering

793.194

797.553

Flight Mission

93.923

100.388

Omkostninger Dansk Missionsråd

45.517

40.365

313.082

165.079

1.211.454

1.289.269

Diverse

28.240

12.907

Rejseomkostninger

35.043

14.942

3.520.453

3.685.503

Kollektgaver
Arv og testamentariske gaver

Salg diverse

2 Direkte omkostninger

Fundraising og merchandise
Landssekretariat
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1 Nettoomsætning
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2019

2018

kr.

kr.

127.800

124.411

Hjemmeside

29.425

6.613

Annoncer

20.693

25.454

7.848

4.967

Indkøb af udstyr

11.580

22.614

Revision, konsulent

33.500

30.000

107.929

0

Kontorhold

39.355

30.039

Gebyrer

71.238

62.586

Diverse

4.750

5.860

Andre eksterne omkostninger

454.118

312.544

Andre eksterne omkostninger

454.118

312.544

2019

2018

kr.

kr.

96

96

Girobeholdning, 9581162

1.884.087

2.231.332

Girobeholdning, 10488915

1.373.908

1.072.197

9.044

9.333

Konto, 10964075

186.655

141.585

Konto, 10964083

8.368

8.368

Konto, 10964091

85.676

69.011

3.547.834

3.531.922

2019
kr.

2018
kr.

1.923.992

1.609.758

174.429

314.233

2.098.421

1.923.991

Porto, Flight Mission

Årsmøde / Generalforsamling

Kurser

4 Likvide beholdninger

Kassebeholdning

Valutakonto, 3719331718

5 Kapitalindestående

Kapitalindestående primo
Årets resultat
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3 Andre eksterne omkostninger
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6 Anden gæld

Feriepengeforpligtelser

2019
kr.

2018
kr.

51.063

0

51.063

0

Langfristet anden gæld består af indefrosset feriepenge, der som følge af den nye ferielov enten afregnes i 2021
eller forvaltes indtil medarbejderens ophør i foreningen.

8 Oﬀentlig indsamling

Overskuddet er sammen med andre interne overskudsgivende indsamlingsaktiviteter blevet overført til MAF
Internationals hjælpearbejde i henhold til orientering, der er indsendt til indsamlingsnævnet (IN nr.: 00079):
MAFs nødhjælps-, udviklings-og missionsarbejde i 30 lande verden over.
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7 Hensat til MAF International under anden gæld
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning består af indtægter fra salg, gaver, arv, kontingenter og tilskud. Indtægterne indregnes i
resultatopgørelsen, i takt med at disse erhverves
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter regnskabsårets forbrug af administration, lønninger, salg og udgifter til MAF
International.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til revisor, reklamer, udstyr og kontorartikler mv.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
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økonomiske fordele vil tilﬂyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
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gældsforpligtelser mv., som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
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