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Ledelsesberetning 
 

Med stor taknemmelighed overfor Promissios forbedere og givere, medarbejdere i 

genbrugsbutikkerne m.v. og medarbejdere i Danmark og Afrika fremlægger ledelsen beretningen og 

præsenterer regnskabsresultatet for 2019. 

 

Promissios hovedaktivitet er den indsats vore udsendte medarbejdere gør samt den støtte vi bidrager 

med til aktiviteter og projekter i partnerkirker og andre samarbejdspartnere.  

I 2019 har der været ansat (ikke alle hele året): 

• 3 missionærer i Liberia  

• 5 missionærer i Etiopien (og 2 børn) 

• 6 medarbejdere på sekretariatet i 

Aarhus, 4 på deltid – plus 2 

barselsvikarer 

• 4 studentermedarbejdere på 

sekretariatet, mellem 5-7 t/uge 

• 3 volontører til GDT i Etiopien (Global 

Discipleship Training) 

• 2 CCT’ere i Etiopien (Christian Culture 

Traveller) 

• 2 udsendt til korttidsopgave i Etiopien 

og en del andre ulønnede i Danmark 

 

Der er sket en del på medarbejdersiden i 2019. Et par er stoppet og en ny er rejst ud til Liberia. Et 

par er stoppet og et nyt par er rejst ud til Etiopien. Ved siden af statistikken har også en ægtefælle, 

som er gået på pension, med i flokken i Etiopien.  

Med hensyn til gaver og bidrag er vi endelig steget en smule – mon vi har knækket kurven ved at 

øge vores fokus på at få nye med i fællesskabet? Vi er steget 439.139 kr. før særindsamlinger; heraf 

210.000 kr. i øget overskud fra genbrug. Alt i alt kommer vi ud med et mindre underskud.  

 

Promissio har i alt modtaget gaver og bidrag inkl. særindsamlinger i 2019 på 5.638.747 kr.  

Gaver og bidrag i 2019 er på 5.186.847 kr. og særindsamlinger er på 451.900 kr.  

 

Fra Kulturministeriet har vi modtaget Udlodningsmidler på 135.602 kr., som er anvendt til 

Promissios arbejde i 2019. 

 

Der er i året overført 1.969.000 kr. til driften fra arvefonden jf. regnskabspraksis. Beløbet svarer til 

20 % af saldoen (dog max 600.000 kr.) i arvefonden ved budgetlægningen tillagt udgifter til øgede 

aktiviteter, som bestyrelsen havde besluttet og budgetteret med i 2019. 

 

De samlede indtægter for 2019 er på i alt 8.185.452 kr. (mod 7.326.284 kr. i 2018). 

Heraf er 38.800 kr. øremærkede gaver til TORVET’s byggeri, der er overført til egenkapitalen.  

 

Udgifterne i 2019 blev på i alt 8.130.203 kr. (mod 7.444.601 kr. i 2018). Af stigningen på 685.602 

kr. kan 623.821 kr. henføres til igangværende byggeri i Robe, Etiopien. 

 

Årets resultat efter henlæggelser er et underskud på 42.219 kr.  

 

Det er med stor taknemmelighed, at vi endnu engang får lov at erfare, at venner har oprettet 

testamente hvori Promissio er betænkt. I 2019 er der modtaget i alt 330.598 kr. i arveindtægter, som 

er tilgået arvefonden. Arvefonden er pr. 31.12.2019 på i alt 5.113.367 kr., hvoraf 2.620.272 kr. er 

bundet i TORVET Katrinebjergvej I/S. 

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet beslutninger, som væsentligt kan påvirke 

missionsselskabets finansielle stilling. 
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Påtegninger 
 

Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelse og generalsekretær har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 2019 for Promissio. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og årsregnskabsloven. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet 

for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019. 

 

Aarhus, den 9. marts 2020 

 

 

__________________________________    

Frede Ruby Østergård 

generalsekretær 

 

 

 

Bestyrelsen: 

 

 

________________________ ________________________          

Per Rasmussen Ingrid V. Bjerre 

formand  næstformand 

 

 

 

________________________  ________________________          

Finn Balle Roar Steffensen 

 

 

 

________________________  ________________________  

Malene Futtrup Fibiger Thorkild Vad 

 

 

 

________________________  

David Høeg Kristoffersen   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

 

Til bestyrelsen i Promissio 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Promissio for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-

loven og foreningens vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 

 

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 revisi-

onspåtegningens 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. 

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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 overens-

stemmelse 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 yder-

ligere 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 fejl-

information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevids-

te udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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• Konkluderer vi, om foreningens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-

hed 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 revisionspå-

tegning 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 ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med bestyrelsen 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 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 fejlinformation. 

 

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. 

 

 

Aarhus, den 9. marts 2020 

 

Med venlig hilsen 
 

BRANDT 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

CVR-nr. 25 49 21 45 

 

 

Hans Peter Roug 
Statsautoriseret revisor 

MNE-nr. 33683
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsregnskabet for Promissio er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges 

i danske kroner. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse  

A-virksomheder, tilpasset foreningens særlige forhold. 

 

Modtagne gaver, arvelodder, tilskud og refusioner 

Modtagne gaver, tilskud og refusioner indtægtsføres på det tidspunkt, de modtages på sekretariatet. 

Formålsbestemte gaver og tilskud med direkte dispositionsanvisning hensættes til anvendelse i 

overensstemmelse med formålet eller giverens ønske.  

Modtagne arvelodder henlægges i en arvefond, hvorfra der til resultatopgørelsen årligt overføres 

20% af saldoen primo november året før regnskabsåret (tidspunktet for budgetlægning). Den 

ordinære overførsel fra arvefonden kan dog max. udgøre kr. 600.000. Dertil kan lægges ekstra 

overførsel fra arvefonden til øgede budgetlagte aktiviteter. En forøgelse som vi ikke kan være sikre 

på at kunne dække med tilsvarende stor stigning i gavebidrag. 

 

Gaver og tilskud med direkte dispositionsanvisning til byggeri som er opført, indregnes direkte på 

egenkapitalen. 

  

Anskaffelse af boliger 

Anskaffelse af boliger til missionærer udgiftsføres, som tilskud til kirken, da selskabet i Etiopien 

ikke må eje fast ejendom. I forbindelse med overdragelsen af boligen udfærdiges en aftale med 

kirken om dispositionsret over boligen. 

 

Biler og motorcykler 

Biler og motorcykler værdisættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivninger beregnes lineært over den forventede brugstid. Tilskud til anskaffelser anvendes til 

ekstraordinær afskrivning. 

 

Inventar og indbo 

Inventar værdisættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger 

beregnes lineært over den forventede brugstid. Tilskud til anskaffelser anvendes til ekstraordinær 

afskrivning. Indbo til boliger m.v. udgiftsføres. 

 

Værdipapirer 

Unoterede aktier optages til anskaffelsespris. Obligationer og investeringsbeviser optages til kurs-

værdi. 

 

Tilgodehavender 

Der hensættes til imødegåelse af tab på de tilgodehavender, der skønnes at indebære en tabsrisiko. 

 

Feriepengeforpligtelse 

Der hensættes til feriepengeforpligtelse for medarbejdere på sekretariatet. 

 

Periodisering 

Alle væsentlige indtægter og udgifter periodiseres således, at regnskabsposterne henføres til det 

regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunktet. Af tidsmæssige årsager indregnes udgifter og 

indtægter i Afrika for perioden 1/12 – 30/11 i stedet for kalenderåret. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01. - 31.12.2019
Note (i kroner)

INDTÆGTER 2019 2018

1 Gaver og bidrag 5.638.747 5.328.958

16 Overført fra arvefond 1.969.000 1.312.260

2 Tilskud og refusioner 297.202 287.106

3 Andre indtægter 262.391 317.232

4 Renteindtægter og kursreguleringer 18.112 80.728

INDTÆGTER før overført til egenkapital i alt 8.185.452 7.326.284

Gaver øremærket "TORVET", overført til egenkapital -38.800 -35.800

INDTÆGTER I ALT 8.146.652 7.290.484

UDGIFTER

International afdeling Etiopien: 

Lønninger mv. 1.044.870 765.543

5 Andre udgifter 712.651 479.571

6 Tilskud til kirken 1.155.905 767.675

11&12 Afskrivninger 169.825 182.442

Gevinst/tab afhændet aktiv 0 -93.760

Etiopien før overført fra tidligere henlæggelser i alt 3.083.251 2.101.471

13 Fra tidligere henlæggelser anvendt til tilskud til kirken 0 0

Etiopien i alt 3.083.251 2.101.471

International afdeling Liberia:

Lønninger mv. 239.533 479.818

5 Andre udgifter 137.673 227.401

6 Tilskud til kirken 570.741 482.250

11&12 Afskrivninger 57.038 57.038

Liberia før overført fra henlæggelser i alt 1.004.985 1.246.507

14 Fra tidligere henlæggelser anvendt til tilskud til kirken 0 0

Liberia i alt 1.004.985 1.246.507

International afd. i øvrigt:

Lønninger mv. 590.191 530.483

Udveksling, missionsrejse unge 0 94.294

Internationale gæster 67.397 0

Internationale projekter 20.467 0

Andre udgifter 86.327 23.526

International i øvrigt i alt 764.382 648.303

International afdeling i alt 4.852.618 3.996.281

National afdeling

Lønninger m.v. 1.559.430 1.666.037

7 Blade og information 528.837 594.352

8 Arrangementer, møder og rejser 432.643 343.228

9 Fællesomkostninger 601.432 685.141

10 Kontingenter og abonnementer 136.221 145.581

12 Afskrivninger 2.446 8.732

National afdeling i alt 3.261.009 3.443.071

Renteudgifter og kursreguleringer 16.576 5.249

UDGIFTER I ALT 8.130.203 7.444.601

ÅRETS RESULTAT (før henlæggelser) 16.449 -154.117

Resultatdisponering

14 Overført til henlæggelser (mærket særlige formål til senere anvendelse) 58.668 132.513

Disponibelt resultat overført - underskud eller overskud -42.219 -286.630

16.449 -154.117
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BALANCE 31. DECEMBER
Note

AKTIVER 2019 2018

Anlægsaktiver

Torvet Katrinebjergvej I/S 3.136.534 3.099.790

11 Biler 295.565 521.214

12 Inventar og IT 0 3.660

Huslejedepositum genbrugsbutikker 54.734 54.734

Aktier, CVR-nr. 17444131 0 0

Investeringsbeviser 178.393 176.997

Anlægsaktiver i alt 3.665.226 3.856.395

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 38.000 32.550

Forudbetalte omkostninger 166.425 124.102

Likvide beholdninger 3.400.414 5.193.330

Omsætningsaktiver i alt 3.604.839 5.349.982

Aktiver i alt 7.270.065 9.206.377

PASSIVER

Egenkapital

13 Overført resultat 749.946 753.365

14 Henlæggelser 350.405 291.737

15 Arvefond, bundet i Torvet Katrinebjergvej I/S 2.620.272 2.659.072

16 Arvefond, frie midler 2.493.095 4.092.697

6.213.718 7.796.871

Langfristet gæld

Lån, rentefrit hos venner 487.024 531.524

Langfristet gæld i alt 487.024 531.524

Kortfristet gæld

Kirker og samarbejdende selskaber 138.576 145.554

Mellemregning med medarbejdere 526 55.364

Offentlig gæld 62.394 64.151

Kreditorer i øvrigt 233.405 316.252

Feriepengeforpligtelse funktionærer 134.422 291.341

17 Mellemregning CISU-projekt 0 5.320

Periodeafgrænsningsposter 0 0

Kortfristet gæld i alt 569.323 877.982

Gæld i alt 1.056.347 1.409.506

Passiver i alt 7.270.065         9.206.377         

18 Danida udviklingsprojekter via DMR-U

19 Eventualforpligtelser

20 Offentlige indsamlinger
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NOTER

Note 1:  Gaver og bidrag 2019 2018

Gavebreve 1.446.463 1.434.741

Gaver og bidrag 1.335.087 1.438.047

Via Telemarketing og direct mail 684.130 589.422

Projektindsamlinger, bonusprojekter og sponsorater 710.544 488.646

Genbrug 605.000 395.000

Basarer 46.661 47.435

Kredse og øvrige grupper 53.844 67.873

Arrangementer og  møder 88.059 44.266

Bidrag og tilskud fra støtteselskaber m.v. 77.592 77.095

Årsmødegaver 12.500 29.575

Kollekter 104.936 110.019

Dansk Missionsråd og Folkekirkens Mission 22.031 25.589

Gaver og bidrag i alt 5.186.847 4.747.708

Særindsamlinger 451.900 581.250

Gaver og bidrag inkl. særindsamlinger, i alt 5.638.747 5.328.958

Overført fra arvefond 1.969.000 1.312.260

Gaver og bidrag inkl. arvebeløb i alt 7.607.747 6.641.218

Note 2:  Tilskud og refusioner

Tilskud mv.:

Danida, missionærbørns skolegang 0 0

Tilskud via DMR-U til udviklingsopgaver (se note 16) 75.203 0

Bladpuljen 332 21.930

Momskompensation 47.237 62.920

Udlodningsmidler fra Kulturministeriet 135.602 142.776

Andre refusioner 38.828 59.480

Tilskud mv. i alt 297.202 287.106

Note 3:  Andre indtægter

Udlejning af biler og boliger 41.867 42.691

Medlemskontingent, Promissio 53.400 51.800

Volontører m.fl., rejser 70.650 116.292

Andel resultat TORVET Katrinebjergvej  I/S 36.744 55.294

Øvrige indtægter 59.730 51.155

Andre indtægter i alt 262.391 317.232

Note 4:  Renteindtægter mv.

Renteindtægter 4.855 13.209

Kursreguleringer mv. 13.257 67.519

Renteindtægter mv. i alt 18.112 80.728
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NOTER (fortsat)

Note 5:  Andre udgifter - ude 2019 2018

Etiopien:

Uddannelse og skolepenge 45.107 35.136

Rejser og transport 126.909 46.095

Fællesomkostninger 350.349 263.049

Boligudgifter 106.595 62.729

Udgifter til biler 83.691 72.562

Etiopien, andre udgifter i alt 712.651            479.571

Liberia:

Uddannelse og skolepenge 0 5.240

Rejser og transport 49.387 19.277

Fællesomkostninger 12.140 53.786

Boligudgifter 34.187 104.756

Udgifter til biler 41.959 44.342

Liberia. Andre udgifter i alt 137.673 227.401

Note 6: Tilskud til kirken

Etiopien: 2019

Projekter og øvrige tilskud 525.179 751.247

EECMY Preachers Empowerment 55.493

MY-LINC tværkulturelt kursus 7.488

Wabe Batu Synoden, Dodola: 

      Kapacitetsopbygning 42.913

      Bibelskole 39.824

      Andet, Ungdoms- og kvindearb. m.m. 81.875

Addis Ababa Synoden

      Youth & Urban Coordinator 16.001

      Urban Evangelists 102.018

Win Souls for God, Debora Center 179.567

Gæster Etiopien 3.103 13.030

Særlige tilskud 627.623 3.398

Byggeriet Mana Galataa 623.821

Anden projektstøtte 3.802

Etiopien i alt 1.155.905 767.675

Liberia 

Bloktilskud til LCL 100.941 93.913

Projekt tilskud 122.368 215.213

LTB Center, uddannelse lægfolk og diakoner 72.211

LCL Evangelism 50.157

Gæster og udsendte 5.700 0

Særlige tilskud 341.732 173.124

Forældreløse børns skolegang (AIDS-projekt) 341.732

Liberia i alt 570.741 482.250
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NOTER (fortsat)

Note 7:  Blade og information 2019 2018

Magasinet Promissio 302.828 289.595

Direct Mails 4.339 9.363

Hjemmeside 1.666 31.731

Markedsføringsporto 75.949 49.132

Tryksager i øvrigt 24.638 21.207

Andre udgifter 119.417 193.324

Blade og information i alt 528.837 594.352

Note 8:  Arrangementer, møder og rejser

Årsmøde 23.765 12.601

Km godtgørelse 81.183 59.617

Studierejser 2.558 -64.647

Global Discipleship Training 229.679 223.884

Andre udgifter 95.458 111.773

Arrangementer, møder og rejser i alt 432.643 343.228

Note 9:  Fællesomkostninger

Lokaler, TORVET 142.549 161.009

Økonomi- og IT-administration 136.221 133.660

Kontorartikler og kopiering 28.117 19.525

Tlf., porto og fragt 22.563 36.178

Visum, gebyr og bankomkostninger 50.071 62.509

Revision årsregnskab 35.925 37.325

Konsulentbistand 63.628 110.986

IT udgifter 48.338 58.634

Andre udgifter 74.020 65.315

Fællesomkostninger i alt 601.432 685.141

Note 10:  Kontingenter og abonnementer

Dansk Missionsråd inkl. LWF 59.110 62.225

Tværkulturelt Center 20.000 20.000

ISOBRO 15.500 15.400

Folkekirkens Mission 0 10.000

DMR Udviklingsafdelingen 16.720 15.200

CISU 3.500 3.500

Indsamlingsnævnet 3.300 3.200

Øvrige 18.091 16.056

Kontingenter og abonnementer i alt 136.221 145.581

Note 11:  Biler og motorcykler

(I kroner) Etiopien Liberia I alt I alt

Anskaffelsessum primo 1.665.375 476.651 2.142.026 2.278.606

Årets tilgang 0 0 0 0

Årets afgang 0 0 0 -136.580

Anskaffelsessum ultimo 1.665.375 476.651 2.142.026 2.142.026

Akkumulerede afskriv. primo 1.325.941 294.871 1.620.812 1.520.314

Årets afskrivning 169.717 55.932 225.649 237.078

Afskrivning vedr. afgang 0 0 0 -136.580

Akkumulerede afskriv. ultimo 1.495.658 350.803 1.846.461 1.620.812

Bogført værdi ultimo 169.717 125.848 295.565 521.214
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NOTER (fortsat)

Note 12:  Inventar 2019 2018

(I kroner) Danmark Etiopien Liberia

Ansk.sum primo 51.619 3.887 3.318 58.824 58.824

Årets tilgang 0 0 0 0 0

Årets afgang 0 0 0 0 0

Ansk.sum ultimo 51.619 3.887 3.318 58.824 58.824

Akk. afskriv. primo 49.173 3.779 2.212 55.164 44.030

Årets afskrivning 2.446 108 1.106 3.660 11.134

Afskr. afgang 0 0 0 0 0

Akk. afskriv. ultimo 51.619 3.887 3.318 58.824 55.164

Bogført værdi ultimo 0 0 0 0 3.660

Note 13:  Overført resultat

Overført resultat primo 753.365 1.004.195

Årets gaver anvendt til formålet TORVET Katrinebjergvej I/S 38.800 35.800

Årets overførte resultat -42.219 -286.630

Overført resultat ultimo 749.946 753.365

Note 14:  Henlæggelser ovf. drift henlæggelse

Liberia

Forældreløse børn (AIDS-projekt) via Gjern 58.668 350.405 291.737

I alt Liberia 0 58.668 350.405 291.737

Henlæggelser i alt 0 58.668 350.405 291.737

Note 15:  Arvefond, bundet i Torvet Katrinebjergvej I/S

Saldo primo 2.659.072 2.694.872

Årets gaver anvendt til formålet TORVET Katrinebjergvej I/S -38.800 -35.800

Saldo ultimo 2.620.272 2.659.072

Note 16:  Arvefond, frie midler

Saldo primo 4.092.697 4.560.940

Modtaget kontante arvebeløb i regnskabsåret 330.598 808.217

Årets gaver anvendt til formålet TORVET Katrinebjergvej I/S 38.800 35.800

Ordinær overførsel til drift i regnskabsåret -600.000 -600.000

Ekstra overførsel til drift i regnskabsåret -1.369.000 -712.260

Saldo ultimo 2.493.095 4.092.697

Note 17: Mellemregning CISU-projekt

Modtaget a/c projektstøtte 0 140.083

Udbetalt aconto til projekter 0 -134.763

0 5.320



13

NOTER (fortsat)

Note 18: Udviklingsprojekter

Resultatopgørelsen viser et tilskud fra Danida via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) på

kr. 75.203 til projektudgifter afholdt af Promissio.

DMR-U har desuden afholdt udgifter til øvrige projekter i tilknytning til Promissio, således at

DMR-U's samlede projektudg. er 890.577 kr. fordelt således:

LIBERIA: HIV/AIDS projekt i Liberia 559.482 1.256.789

ETIOPIEN: Harmful Traditional Praticies & HIV/AIDS projekt, WBS 0 -2.335

Enhancing Gender Equality by Empowering Women and

 Child Rights Protection, WBS 331.095 289.029

890.577 1.543.483

Note 19:  Eventualforpligtelser

DMR-U's medlemsorganisationer er pligtige til at bidrage til dækning af evt. driftsunderskud på DMR-U's 

regnskab i forhold til den tid, sekretariatet i det pågældende regnskabsår har anvendt på rådgivning, 

konsulentbistand og administration vedrørende projekter, rekruttering, udvælgelse og supervisering af 

udviklingsarbejdere og andre aktiviteter, der relaterer sig til de enkelte medlemsorganisationer. 

(DMR-U’s vedtægter §8 stk.4)

Promissio er indgået i et samarbejde med Menighedsfakultetet og Israelsmissionen, og 

der er oprettet et interessentskab, som har forestået opførelsen af fælles nye kontorfaciliteter. I

forbindelse med interessentskabet er der gensidige forpligtelser, som er udtrykt i vedtægterne §9.

§9 stk.1: Interessenterne hæfter direkte solidarisk og personligt for interessentskabets forpligtelser.

§9 stk. 2: Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold, som de har foretaget indskud.

Der påhviler Promissio en huslejeforpligtelse svarende til 6 måneders husleje i alt tkr. 73 på lejemålet

beliggende Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N og tkr. 95 på lokaler til genbrugsbutik i Brøndby.

Note 20: Offentlige indsamlinger 2019 2018

Med henvisning til Indsamlingsnævnet informeres hermed om resultatet af årets

offentlige indsamlinger via hjemmesiden promissio.dk og mobile betalingsløsninger:

    Indtægter 269.079 397.277

    Udgifter -18.201 -16.800

    Resultat 250.878 380.477

Overskuddet er anvendt til aktiviter jf. Promissios formål.

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling m.v.

nr. 820 af 27. juni 2014.




