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Ledelsesberetning 
 
Med stor taknemmelighed overfor Promissios forbedere og givere, medarbejdere i 
genbrugsbutikkerne m.v. og medarbejdere i Afrika og Danmark fremlægger ledelsen beretningen og 
præsenterer regnskabsresultatet for 2021. 
 
Promissios hovedaktivitet er den indsats vores udsendte medarbejdere gør samt den støtte vi 
bidrager med til aktiviteter og projekter i partnerkirker og andre samarbejdspartnere.  
 
I 2021 har der kun været en lille udskiftning i medarbejderflokken og vi har haft en barselsvikar 
med i flokken. I 2021 har der været ansat (ikke alle hele året): 

· 1 missionær i Liberia  
· 3 missionærer i Etiopien 
· 4 medarbejdere på sekretariatet i 

Aarhus, 2 på deltid – plus 1 barselsvikar 
· 4 studentermedarbejdere på 

sekretariatet, mellem 5-8 t/uge 

· 4 volontører til GDT i Etiopien (Global 
Discipleship Training) 

· 2 volontører til Liberia 
· 1 udsendt til korttidsopgave i Etiopien 
· Derudover har vi flere ulønnede 

(frivillige) i Danmark og nogle stykker i 
Etiopien 

Med hensyn til gaver og bidrag er vi endt under sidste års gaver og bidrag, men stadig over gaver og 
bidrag i 2019. Med andre ord var 2020 et utroligt godt år i forhold til gaver og bidrag og 2021 
kunne ikke helt følge trop.   
 
Fra Kulturministeriet har vi modtaget Udlodningsmidler på 148.688 kr., som er anvendt til 
Promissios arbejde i året.  
 
Der er i året foretaget offentlige indsamlinger via foreningens hjemmeside, nyhedsbreve, magasin, 
udsendte indsamlingsbreve samt ved møder og gudstjenester. Der henvises til note 18 vedrørende 
indtægter af indsamlinger, samt anvendelsen heraf. 
 
Der er i året overført 101.580 kr. til driften fra arvepuljen jf. regnskabspraksis. Beløbet blev fastsat 
af bestyrelsen primo december 2020. 
 
De samlede indtægter for 2021 er på i alt 6.528.030 kr. (mod 9.569.945 kr. i 2020). 
Heraf er 11.300 kr. øremærkede gaver til TORVETs byggeri, der er overført til henlæggelser under 
egenkapitalen.  
 
Udgifterne i 2020 blev på i alt 6.975.912 kr. (mod 9.276.781 kr. i 2020). Det store fald i både 
indtægter og udgifter skyldes sidste års færdiggørelse af byggeriet af resursecentret Mana Galataa i 
Robe, Etiopien. 
 
Årets resultat udgør et underskud på 449.890 kr. Efter henlæggelser overføres et underskud på 
624.602 kr. til egenkapitalen ”overført resultat”.   
 
Det er med stor taknemmelighed, at vi endnu engang får lov at erfare, at venner har oprettet 
testamente hvori Promissio er betænkt. I 2021 er der modtaget i alt 727.759 kr. i arveindtægter, som 
er tilgået arvepuljen. Arvepuljen er pr. 31.12.2021 på i alt 4.380.770 kr., hvoraf 2.574.672 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 2021 for Promissio. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og årsregnskabsloven, 
indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 (Indsamlingsbekendtgørelsen), samt 
forskrifterne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 (Driftsregnskabsbekendtgørelsen) om 
tilskud under 200.000 kr. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet 
for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021. 
 
Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at 
indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og 
indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4. 
 
Foreningen har i året modtaget driftstilskud på under 200.000 kr. Undertegnede står med deres 
underskrift inde for at driftstilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet, jf. 
driftsregnskabsbekendtgørelsen §31, stk. 4. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
beretningen omhandler. 
 
Aarhus, den 2. april 2022 
 
 
__________________________________    
Frede Ruby Østergård 
generalsekretær 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
________________________ ________________________          
Gitte Rasmussen Finn Balle 
formand  næstformand 
 
 
 
________________________  ________________________          
Ingrid V. Bjerre Kurt W. Rønne 
 
 
 
________________________  ________________________  
Per Rasmussen Thorkild Vad  
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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 2021, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs-
loven og foreningens vedtægter, indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, samt 
forskrifterne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om tilskud under 200.000 kr.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, indsamlingsloven og 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, samt forskrifterne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om tilskud under 200.000 kr.  
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. 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 krav, der er gældende i Danmark, samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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. 
 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med foreningens vedtægter, årsregnskabsloven, indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 
2020, samt forskrifterne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om tilskud under 200.000 kr. 
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, samt 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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 samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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. 
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· 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. 
 

· 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, samt indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, samt forskrifterne i 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om tilskud under 200.000 kr.  
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav, samt indsamlingsloven og 
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020, samt forskrifterne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om tilskud under 200.000 kr. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 
Aarhus, den 2. april 2022 
 
Med venlig hilsen 
 

RSM Danmark 
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 arvepulje, hvorfra der til resultatopgørelsen årligt overføres 
10% af saldoen primo november året før regnskabsåret (tidspunktet for budgetlægning). Den 
ordinære overførsel fra arvepuljen kan dog max. udgøre kr. 300.000. Dertil kan lægges ekstra 
overførsel fra arvepuljen 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. - 31.12.2021
Note (i kroner)

INDTÆGTER 2021 2020
1 Gaver og bidrag 5.985.266 6.133.292

16 Overført fra arvefond 101.580 2.979.884
2 Tilskud og refusioner 180.176 279.558
3 Andre indtægter 266.336 172.801
4 Renteindtægter og kursreguleringer 5.972 4.410

INDTÆGTER før overført til egenkapital i alt 6.539.330 9.569.945
Gaver øremærket "TORVET", overført til egenkapital -11.300 -34.300

INDTÆGTER I ALT 6.528.030 9.535.645

UDGIFTER
International afdeling Etiopien: 
Lønninger mv. 970.326 1.072.809

5 Andre udgifter 831.791 648.136
6 Tilskud til kirken 501.939 3.135.317

11&12 Afskrivninger 211.322 280.371
Gevinst/tab afhændet aktiv 0 -101.340
Etiopien før overført fra tidligere henlæggelser i alt 2.515.378 5.035.293

13 Fra tidligere henlæggelser anvendt til tilskud til kirken 0 0
Etiopien i alt 2.515.378 5.035.293

International afdeling Liberia:
Lønninger mv. 289.585 239.058

5 Andre udgifter 265.637 237.699
6 Tilskud til kirken 459.492 591.225

11&12 Afskrivninger 59.250 55.932
Liberia før overført fra henlæggelser i alt 1.073.964 1.123.914

14 Fra tidligere henlæggelser anvendt til tilskud til kirken 0 0

Liberia i alt 1.073.964 1.123.914

International afd. i øvrigt:
Lønninger mv. 603.929 546.862
Udveksling, missionsrejse unge 0 0
Internationale gæster 0 0
Internationale projekter 0 15.000
Andre udgifter 23.874 2.175

International i øvrigt i alt 627.803 564.037
International afdeling i alt 4.217.145 6.723.244

National afdeling
Lønninger m.v. 1.293.226 1.234.552

7 Markedsføring og fundraising 471.716 419.410
8 Arrangementer, møder og rejser 15.052 111.586
9 Fællesomkostninger 810.448 593.480

10 Kontingenter og abonnementer 150.826 125.861
12 Afskrivninger 36.190 0

National afdeling i alt 2.777.458 2.484.889
Renteudgifter og kursreguleringer 26.712 68.648

UDGIFTER I ALT 7.021.315 9.276.781

ÅRETS RESULTAT (før henlæggelser) -493.285 258.864

Resultatdisponering
14 Overført til henlæggelser (mærket særlige formål til senere anvendelse) 174.712 125.818

Disponibelt resultat overført - underskud eller overskud -624.602 133.046
-449.890 258.864



8

BALANCE 31. DECEMBER
Note

AKTIVER 2021 2020
Anlægsaktiver
Torvet Katrinebjergvej I/S 3.135.131 3.129.809

11 Biler 774.521 789.172
12 Inventar og IT 0 0

Huslejedepositum genbrugsbutikker 54.734 54.734
Aktier, CVR-nr. 17444131 0 0
Investeringsbeviser 172.015 177.035

Anlægsaktiver i alt 4.136.401 4.150.750

Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender 50.975 43.407
Mellemregning med medarbejdere 10.683 0
Forudbetalte omkostninger 52.500 223.141
Likvide beholdninger 3.323.482 3.347.970

Omsætningsaktiver i alt 3.437.640 3.614.518

Aktiver i alt 7.574.041 7.765.268

PASSIVER
Egenkapital

13 Overført resultat 303.990 917.292
14 Henlæggelser 650.935 476.223
15 Arvefond, bundet i Torvet Katrinebjergvej I/S 2.574.672 2.585.972
16 Arvefond, frie midler 1.806.098 1.168.619

5.335.695 5.148.106

Langfristet gæld
Lån, rentefrit hos venner 1.500.524 1.451.024
Lønmodtagernes Feriemidler 0 190.288
Langfristet gæld i alt 1.500.524 1.641.312

Kortfristet gæld
Kirker og samarbejdende selskaber 240.135 262.318
Mellemregning med medarbejdere 0,00 14.552
Offentlig gæld 98.992 227.537
Kreditorer i øvrigt 299.172 427.833
Feriepengeforpligtelse funktionærer 99.423 43.610
Periodeafgrænsningsposter 100 0

Kortfristet gæld i alt 737.822 975.850

Gæld i alt 2.238.346 2.617.162

Passiver i alt 7.574.041         7.765.268         

17 Eventualforpligtelser
18 Indsamlinger i henhold til indsamlingsloven
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NOTER

Note 1:  Gaver og bidrag 2021 2020
Gavebreve 1.494.503 1.444.152
Gaver og bidrag 1.534.137 1.594.466
Via Telemarketing og direct mail 832.731 665.992
Projektindsamlinger, bonusprojekter og sponsorater 713.187 1.007.537
Genbrug 532.320 498.000
Basarer 20.566 26.120
Kredse og øvrige grupper 17.574 31.480
Arrangementer og  møder 57.230 53.293
Bidrag og tilskud fra støtteselskaber m.v. 72.940 164.258
Årsmødegaver 100 5.680
Kollekter 91.521 83.980
Dansk Missionsråd og Folkekirkens Mission 20.869 0
Gaver og bidrag i alt 5.387.678 5.574.958
Særindsamlinger 597.588 558.334
Gaver og bidrag inkl. særindsamlinger, i alt 5.985.266 6.133.292
Overført fra arvefond 101.580 2.979.884
Gaver og bidrag inkl. arvebeløb i alt 6.086.846 9.113.176

Note 2:  Tilskud og refusioner
Tilskud mv.:
Tilskud via CKU til udviklingsopgaver (se note 16) -21.058 42.115
Bladpuljen 0 25.695
Momskompensation 52.546 42.591
Udlodningsmidler fra Kulturministeriet 148.688 135.511
Andre refusioner 0 33.646
Tilskud mv. i alt 180.176 279.558

Note 3:  Andre indtægter
Udlejning af biler og boliger 56.850 55.500
Medlemskontingent, Promissio 57.000 52.700
Volontører m.fl., rejser 56.000 27.450
Andel resultat TORVET Katrinebjergvej  I/S 5.322 -6.725
Øvrige indtægter 91.164 43.876
Andre indtægter i alt 266.336 172.801

Note 4:  Renteindtægter mv.
Renteindtægter 555 4.410
Kursreguleringer mv. 5.417 0
Renteindtægter mv. i alt 5.972 4.410
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NOTER (fortsat)

Note 5:  Andre udgifter - ude 2021 2020
Etiopien:
Uddannelse og skolepenge 0 5.547
Rejser og transport 100.142 47.738
Fællesomkostninger 471.680 365.748
Boligudgifter 154.877 170.241
Udgifter til biler 105.092 58.862
Etiopien, andre udgifter i alt 831.791            648.136

Liberia:
Uddannelse og skolepenge 3.155 0
Rejser og transport 95.948 53.184
Fællesomkostninger 16.901 24.603
Boligudgifter 113.338 119.511
Udgifter til biler 36.295 40.401
Liberia. Andre udgifter i alt 265.637 237.699

Note 6: Tilskud til kirken
Etiopien: 2021
Projekter og øvrige tilskud 370.814 370.960

Mekane Yesus - seminariet 34.000
Wabe Batu Synoden, Dodola: 
      Kapacitetsopbygning 18.557
      Bibelskole 22.807
      Andet, Ungdoms- og kvindearb. m.m. 31.302
Addis Ababa Synoden
      Youth & Urban Coordinator 9.943
      Urban evangelists 33.165
      COVID-19 særstøtte 33.500
Win Souls for God, Debora Center 187.540

Særlige tilskud 131.125 2.764.357
Byggeriet Mana Galataa 18.102
Nødhjælp til Mekane Yesus- seminariet 100.000
Anden projektstøtte 13.023

Etiopien i alt 501.939 3.135.317

Liberia 
Bloktilskud til LCL 50.541 65.299
Projekt tilskud 103.744 158.894

LTB Center, uddannelse lægfolk og diakoner 50.541
LCL Evangelisationafdeling 30.849
LCL Skoleafdeling 22.354

Særlige tilskud 305.207 367.032
Forældreløse børns skolegang (AIDS-projekt) 305.207

Liberia i alt 459.492 591.225
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Note 7:  Markedsføring og fundraising 2021 2020
Magasinet Promissio 290.860 269.506
Direct Mails 117.767 84.379
Hjemmeside 2.234 7.187
Markedsføringsporto 75 12.066
Tryksager i øvrigt 1.222 158
Andre udgifter 59.558 46.114
Blade og information i alt 471.716 419.410

Note 8:  Arrangementer, møder og rejser
Årsmøde 13.021 7.746
Km godtgørelse 40.025 51.710
Global Discipleship Training -57.592 -10.764
Andre udgifter 19.598 62.894
Arrangementer, møder og rejser i alt 15.052 111.586

Note 9:  Fællesomkostninger
Lokaler, TORVET 175.796 167.742
Økonomi- og IT-administration 157.291 134.375
Kontorartikler og kopiering 8.623 12.804
Tlf., porto og fragt 32.669 26.009
Visum, gebyr og bankomkostninger 45.753 49.441
Revision årsregnskab 48.719 38.925
Konsulentbistand 4.750 1.050
IT udgifter 82.529 70.538
Genbrug 218.429 70.194
Andre udgifter 35.889 22.402
Fællesomkostninger i alt 810.448 593.480

Note 10:  Kontingenter og abonnementer
Dansk Missionsråd inkl. LWF 60.528 37.701
Tværkulturelt Center 20.000 20.000
ISOBRO 16.100 14.750
Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde 18.390 18.390
CISU 3.500 3.500
Indsamlingsnævnet 0 10.200
Øvrige 32.308 21.320
Kontingenter og abonnementer i alt 150.826 125.861

Note 11:  Biler og motorcykler
(I kroner) Etiopien Liberia I alt I alt
Anskaffelsessum primo 2.097.271 279.661 2.376.932 2.142.026
Årets tilgang 248.716 0 248.716 829.910
Årets afgang 0 0 0 -595.004
Anskaffelsessum ultimo 2.345.987 279.661 2.625.648 2.376.932

Akkumulerede afskriv. primo 1.378.015 209.745 1.587.760 1.846.461
Årets afskrivning 207.435 55.932 263.367 336.303
Afskrivning vedr. afgang 0 0 0 -595.004
Akkumulerede afskriv. ultimo 1.585.450 265.677 1.851.127 1.587.760

Bogført værdi ultimo 760.537 13.984 774.521 789.172
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NOTER (fortsat)

Note 12:  Inventar 2021 2020
(I kroner) Danmark Etiopien Liberia
Ansk.sum primo 36.190 3.887 3.318 43.395 58.824
Årets tilgang 36.190 3.887 3.318 43.395 0
Årets afgang 0 0 0 0 0
Ansk.sum ultimo 72.380 7.774 6.636 86.790 58.824

Akk. afskriv. primo 36.190 3.887 3.318 43.395 58.824
Årets afskrivning 36.190 3.887 3.318 43.395 0
Afskr. afgang 0 0 0 0 0
Akk. afskriv. ultimo 72.380 7.774 6.636 86.790 58.824

Bogført værdi ultimo 0 0 0 0 0

Note 13:  Overført resultat
Overført resultat primo 917.292 749.946
Årets gaver anvendt til formålet TORVET Katrinebjergvej I/S 11.300 34.300
Årets overførte resultat -624.602 133.046
Overført resultat ultimo 303.990 917.292

Note 14:  Henlæggelser ovf. drift henlæggelse
Liberia
Forældreløse børn (AIDS-projekt) via Gjern 174.712 650.935 476.223

I alt Liberia 0 174.712 650.935 476.223

Henlæggelser i alt 0 174.712 650.935 476.223

Note 15:  Arvefond, bundet i Torvet Katrinebjergvej I/S
Saldo primo 2.585.972 2.620.272
Årets gaver anvendt til formålet TORVET Katrinebjergvej I/S -11.300 -34.300
Saldo ultimo 2.574.672 2.585.972

Note 16:  Arvefond, frie midler
Saldo primo 1.168.619 2.493.095
Modtaget kontante arvebeløb i regnskabsåret 727.759 1.621.108
Årets gaver anvendt til formålet TORVET Katrinebjergvej I/S 11.300 34.300
Ordinær overførsel til drift i regnskabsåret -101.580 -283.500
Ekstra overførsel til drift i regnskabsåret 0 -2.696.384
Saldo ultimo 1.806.098 1.168.619
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Note 17:  Eventualforpligtelser
CKU's medlemsorganisationer er pligtige til at bidrage til dækning af evt. driftsunderskud på CKU'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. 

Promissio er indgået i et samarbejde med Menighedsfakultetet og Den Danske Israelsmission, og der er oprettet
et interessentskab, Torvet Katrinebjergvej I/S, som har forestået opførelsen af fælles kontorfaciliteter. I 
forbindelse med Torvet Katrinebjergvej I/S 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.

Promission har overfor Danske Bank stillet ulimiteret solidarisk selvskyldnerkaution for alt mellemværende
mellem banken og Torvet Katrinebjerg I/S.

De samlede aktiver i Torvet Katrinebjergvej I/S udgør 9.541 t.kr. pr. 31. december 2021. De samlede
forpligtelser udgør 136 t.kr.

Der påhviler Promissio en huslejeforpligtelse svarende til 6 måneders husleje i alt tkr. 76 på lejemålet
beliggende Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N og tkr. 95 på lokaler til genbrugsbutik i Brøndby samt
tkr. 52 for andel af opstartsudgifter for genbrugsbutik i Haderslev, som drives i fællesskab med
Indre Mission.

Note 18: Indsamlinger i henhold til indsamlingsloven 2021

Indsamlinger til generelle formål

4.674.373
Andel markedsføring og fællesomkostninger, jf. note 7 og 9 -481.457
Resultat 4.192.916
Anvendt til:
Udsendte medarbejdere i Etiopien, side 7 2.444.938
Udsendte medarbejdere i Liberia, side 7 1.040.286
Udsendte medarbejdere international i øvrigt, side 7 627.803
Anvendt i alt 4.113.027

Henlagt til senere anvendelse 79.889

Indsamlinger til ressourcecenter Manaa Galata, Etiopien
Indkomne midler, andel af projektindsamlinger, note 1 63.530
Andel markedsføring og fællesomkostninger, jf. note 7 og 9 -6.544
Resultat 56.986
Anvendt efter formålet til:
Andel boligudgifter, note 5 56.986
Anvendt i alt 56.986

Henlagt til senere anvendelse 0

Indkomne midler, note 1: Gavebreve, Gaver, Telemarketing, 
andel Projektindsamlinger (570.527 kr.), Kredse og øvrige 
grupper, Arrangementer og møder, Årsmødegaver, Kollekter og 
andel af Særindsamlinger (76.050 kr.)
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Indsamlinger til tværkulturel undervisning (MY-LINC)
Indkomne midler, andel af projektindsamlinger, note 1 10.665
Andel markedsføring og fællesomkostninger, jf. note 7 og 9 -1.098
Resultat 9.567
Anvendt efter formålet til:
Andel udsendt medarbejder i Etiopien, side 7 9.567
Anvendt i alt 9.567

Henlagt til senere anvendelse 0

Indsamlinger til Debora Center, Etiopien
Indkomne midler, andel af projektindsamlinger, note 1 34.620
Andel markedsføring og fællesomkostninger, jf. note 7 og 9 -3.566
Resultat 31.054
Anvendt efter formålet til:
Win Souls for God, Debora Center, note 6 31.054
Anvendt i alt 31.054

Henlagt til senere anvendelse 0

Indsamlinger til skolegang i Liberia
Indkomne midler, andel af projektindsamlinger, note 1 33.845
Andel markedsføring og fællesomkostninger, jf. note 7 og 9 -3.486
Resultat 30.359
Anvendt efter formålet til:
Andel løn udsendt medarbejder i Liberia, side 7 30.359
Anvendt i alt 30.359

Henlagt til senere anvendelse 0

Indsamlinger til forældreløse børns skolegang, Liberia
Indkomne midler, andel af særindsamlinger, note 1 521.538
Andel markedsføring og fællesomkostninger, jf. note 7 og 9 -53.718
Resultat 467.820
Anvendt efter formålet til:
Forældreløse børns skolegang, note 6 305.207
Anvendt i alt 305.207

Henlagt til senere anvendelse 162.613

Beretning om årets indsamlinger
Foreningen har i året foretaget offentliger indsamlinger via hjemmesiden promissio.dk, nyhedsbreve, magasin,
udsendte indsamlingsbreve, samt ved møder og gudstjenester. De indsamlede midler er anvendt til aktiviteter
jf. Promissios formål.



RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søren Frichs Vej 36 L
8230 Aabyhøj

Ledelsens regnskabserklæring
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Promissio  for
det regnskabsår, som sluttede 31. december 2021.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Vi har desuden ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der giver en
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrette-
lagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Vi har givet:
a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi

er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om, og
c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.

2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

3. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi
er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer ledelsen, medarbejdere, der har betydeli-
ge roller i forhold til intern kontrol i foreningen, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have
en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

4. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker års-
regnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

5. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

6. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestem-
melserne heri overholdes.

7. Vi har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med
nærtstående parter, som vi er bekendt med. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er
blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i
årsregnskabsloven.
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8. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves over-
vejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet
og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

9. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsent-
lige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.

10. De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige
skøn og de tilknyttede oplysninger er passende i forhold til, at indregning, måling eller afgivelse af
oplysninger er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

11. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering
af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

12. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som
kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.

13. Alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af bestyrelsesmøder er
stillet til rådighed.

14. Foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig
indvirkning på årsregnskabet.

15. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig ind-
virkning på årsregnskabet.

16. Vi kan bekræfte, at der ikke er politisk eksponerede personer (PEP) eller nærtstående og/eller nære
samarbejdspartnere til en PEP tilknyttet foreningen.

17. Vi kan bekræfte, at der ikke har været konstateret overtrædelser af kontantforbuddet i hvidvasklo
ven.

18. Der er ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

19. Samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt
målt, herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på akti-
verne.

20. Foreningens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang,
der er oplyst i årsregnskabet.

21. Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, er indarbejdet og oplyst i
årsregnskabet. Endvidere er alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand oplyst i års-
regnskabet.
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22. Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller oplyst
i ledelsesberetningen eller i en note til årsregnskabet.

23. Der er ingen verserende eller truende retssager.

24. Foreningens kapitalberedskab vurderes at være tilstrækkeligt, og foreningen forventes at fortsætte
driften i en periode, der går fra seneste balancedag og minimum 12 måneder frem. Årsregnskabet er
aflagt i overensstemmelse hermed.

25. Foreningen har tegnet de forsikringer, der under hensyntagen til foreningens forhold skønnes at være
tilstrækkelige til at dække foreningens eventuelle skadessituationer.

26. Alle foreningens transaktioner i regnskabsåret er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.

27. Alle fejl og mangler, der er blevet forelagt foreningen i forbindelse med revisionen af årsregnskabet,
er godkendt og korrigeret af foreningen.

28. Revisor er bemyndiget til at foretage sådanne beregninger, ændringer og rettelser i forbindelse med
bogføring og regnskabsaflæggelse, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af lovkrav, herunder
klassifikationskrav  samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis,
herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn.

29. Vi har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med opstilling af årsregnskabet, herun-
der foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.

30. Ledelsesberetningen indeholder de oplysninger, der er krævet i årsregnskabsloven, og oplysningerne
er i al væsentlighed konsistente med årsregnskabet.

31. Ledelsesberetningens oplysninger om realiserede forhold er i overensstemmelse med årsregnskabet
og grundlaget for dette og er ikke behæftet med væsentlig fejlinformation.

Aarhus N, den 2. april 2022

Bestyrelse

Gitte Rasmussen Finn Balle Ingrid Vanderbruggen Bjerre
formand næstformand

Thorkild Vad Kurt West Rønne Per Rasmussen

Frede Ruby Østergård
Generalsekretær
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1. Revision af årsregnskabet for 2021
1.1. Indledning
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi foretaget den lovkrævede revision af årsregn-
skabet for 2021 for Promissio. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen.

Årsregnskabet for 2021 udviser følgende nettoresultat, aktiver og egenkapital:

2021 2020 2019 2018 2017
kr. kr. kr. kr. kr.

Årets resultat -449.890 258.864 16.449 -154.117 -264.805
Aktiver i alt 7.574.041 7.765.268 7.270.065 9.206.377 9.681.863
Egenkapital 5.335.695 5.148.106 6.213.718 7.796.871 8.419.231

1.2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning
Den udførte revision har ikke givet anledning til modifikationer til revisors konklusion, fremhævelser
eller andre oplysninger i revisionspåtegningen.

Såfremt ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en re-
visionspåtegning uden modifikationer til revisors konklusion, fremhævelser eller andre oplysninger samt
afgive en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

1.3. Revisionens formål
I aftalebrev af 23. februar 2022 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere
redegjort for ansvarsfordelingen mellem foreningens ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet for 2021
er udført i overensstemmelse hermed.

1.4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Re-
visionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet
væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende
foretagne regnskabsmæssige skøn.

Som forberedelse til revisionen for 2021 har vi drøftet forventningerne til den økonomiske udvikling for
2021 med direktionen, herunder risici relateret til selskabets aktiviteter. Vi har endvidere drøftet risici
forbundet med regnskabsaflæggelsen og de tiltag, direktionen har iværksat til styring heraf.

Vi har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde
mod risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter
vores opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler eller usikkerheder i årsregnska-
bet:

· Forekomst, fuldstændighed og periodisering af omsætningen
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Regnskabsposter, der indeholder væsentlige skøn eller væsentlige ikke-rutinemæssige transaktioner, har
haft særlig fokus.

Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og
beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af forretningsgange, in-
terne kontrolsystemer og kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og
dokumentation herfor.

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivnin-
gens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabs-
praksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt.

Revisionen er udført dels i årets løb, dels i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.

1.5. Forretningsgange og intern kontrol
Vi har som led i revisionen gennemgået forenings registreringssystemer og interne kontrolprocedurer.

Vi har herunder foretaget en overordnet gennemgang af it-anvendelsen. Gennemgangen har primært haft
til formål at konstatere, om der løbende tages back-up, og om der er etableret passende adgangskontrol-
ler. I forbindelse med vores gennemgang er vi oplyst, at der ikke er forhold af betydning for aflæggelsen
af årsregnskabet. 

1.5.1 Fuldmagtsforhold
Vi har i forbindelse med revisionen konstateret, at der til bankkonti er givet alene fuldmagter, disse
tillader tillader fuldmagtshaverne at disponere alene over forenings midler. Der er givet alene-
fuldmagt til : 

Danske Bank - Konto 4452164590
- Frede Ruby Østergaard
- Line Reckweg Nissen 
- Simon Schøller Kristensen
- Tuja Stæhr Berg

Det er dog kun tale om rettigheder til, at disponere over dankort. Vi anbefaler dog, at fuldmagtsforholde-
ne revurderes, idet de nævnte forhold øger risikoen for både tilsigtede og utilsigtede fejl. Det anbefales
endvidere, at der indføres forretningsgange til styring og kontrol af bankfuldmagter til foreningens konti i
Danske Bank.

Bortset herfra er det vores opfattelse, at selskabets forretningsgange er forsvarlige, og at de interne kon-
troller fungerer tilfredsstillende. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder, og ved revisionen har vi der-
for ikke foretaget specifikke revisionshandlinger med henblik på at afdække bevidste fejl.
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1.6. Revision i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet
Revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet har blandt andet omfattet en analyse af re-
sultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørel-
ser. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til
foreningen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Vi har påset, at de for-
pligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt i årsregnskabet. Vi har endvidere påset,
at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret.

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet efter
regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige
begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form
af oplysninger i noter til årsregnskabet.

1.7. Ændret fortolkning af fradragsret for gavegivere
Der er kommet afgørelse i sagen og Skattestyrelsene har godkendt omgørelse af selvangivelserne for
gavegivere. Materialerne til omgørelsen er i årets løb indsendt til Skattestyrelsen, og gavegivere er blevet
kontaktet med henblik på opdatering af gavebrevene. Gavebrevene er herefter tilpasset skattestyrelsens
ændrede fortolkning af hvornår en gavegiver kan få dradrag for sit gavetilsagn. 

2. Kommentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet
I lighed med tidligere år skal vi efterfølgende supplere det aflagte årsregnskab med uddybende kommen-
tarer og specifikationer.

2.1. Resultatopgørelsen
Modtagne indberetningspligtige gaver er kontrolleret til indberetninger til Skattestyrelsen. Øvrige gaver
er stikprøvevist kontrolleret til underliggende gavebreve.

Det er ledelsens opfattelse, at indtægterne er indregnet i overensstemmelse med missionsselskabets an-
vendte regnskabspraksis.

Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

2.2. Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Andele i Torvet Katrinebjergvej I/S er indregnet til andel af indre værdi i henhold til årsrapporten for
Torvet Katrinebjergvej I/S for 2021. Missionsselskabets andel i Torvet Katrinebjergvej I/S udgør 1/3.

Vi er enige i den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn.
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2.3. Gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser
Vi har gennemgået gæld og herunder påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra
kreditorerne.

Langfristet gæld til Promissios Venner er kontrolleret til underliggende gældsbreve.

2.4. Pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser
Der er indhentet engagementsforespørgsel hos foreningens pengeinstitutter til bekræftelse af mellemvæ-
render, pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2021.

I forbindelse med vores revision har vi indhentet oplysninger om sikkerhedsstillelser og pantsætninger
fra personbog og bilbog.

3. Ledelsesberetningen
I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt op-
lysningerne heri med oplysninger i årsregnskabet og den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i
forbindelse med revisionen. Ud fra vores viden om regelgrundlaget har vi taget stilling til, om der er fejl
eller mangler i ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberet-
ningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

4. Forsikringsforhold
Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. Foreningens ledelse har på vores forespørgsel op-
lyst, at foreningen i hele regnskabsperioden har opfyldt den vedtagne forsikringspolitik.

5. Øvrige arbejdsopgaver
Vi har bistået foreningen med attestation af ansøgning om momskompensation, attestation af
ansøgningsskema til Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer (kulturstyrelsen), samt
assistance med anmodning om omgørelse af gavebreve.

6. Øvrige oplysninger
6.1. Ledelsens regnskabserklæring
I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra
ledelsen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed.

6.2. Ikke-korrigerede forhold
I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er kor-
rigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen dem som værende uvæsentlige både enkelt-
vis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den vurdering,
ledelsen har foretaget.
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6.3. Risiko for besvigelser
I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder skal vi overveje risikoen for besvigelser i års-
regnskabet i forbindelse med vores revision. Vi skal som følge heraf forespørge ledelsen og bestyrelsen,
hvorledes der foretages tilsyn med risikoen for besvigelser, herunder regnskabsmanipulation.

Vi har afholdt møde med ledelsen og drøftet foreningens risikoovervågning og overordnede kontroller
samt risikoen for besvigelser, herunder områder hvor risikoen for besvigelser skønnes størst.

Vi har endvidere drøftet risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation.

Ledelsen har over for os oplyst, at der efter ledelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at
foreningen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnska-
bet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser.

Ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat bekræfter den samlede bestyrelse, at dens medlem-
mer ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker foreningen, samt mistanker eller beskyldninger
herom.

Ledelsen har over for os bekræftet:

· sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med hen-
blik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og

· at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i foreningen.

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistan-
ke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

6.4. Bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale
Vi har i forbindelse med tilrettelæggelsen og udførelsen af revisionen undersøgt, om foreningen overhol-
der bogføringslovgivningen, herunder lovgivningen om opbevaring af regnskabsmateriale. Det er vores
opfattelse, at foreningen på alle væsentlige områder opfylder bogføringslovgivningen.

6.5. Bestyrelsens formelle pligter
Ledelsesansvar
I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der ef-
ter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- el-
ler strafansvar.

Pligt til at føre bøger mv.
Vi påset, at ledelsen har overholdt sine pligter til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller,
samt at reglerne om fremlæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt.

Aabyhøj, den 2. april 2022
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Hans Peter Roug
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Forelagt for ledelsen den 2. april 2022.

Frede Ruby Østergård
Generalsekretær

Bestyrelse

Gitte Rasmussen Finn Balle Ingrid V. Bjerre
formand næstformand

Thorkild Vad Kurt West Rønne Per Rasmussen
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