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Ledelsespåtegning

Forretningsfører

Walther P. Hansen 

Bestyrelse

René Vejen Jensen, Formand Peter V. Legarth, Næstformand Peder Andreasen, Kasserer

Ingrid Bjerre Mikkel Bandak Hanne Frøkjær

Oline Kobbersmed

Vejle, den 10. marts 2017

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Dansk Armeniermission.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et 
retvisende billede af missionsforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af 
resultatet af missionsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Konklusion

Den uafhængige revisors erklæringer

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Armeniermission for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Til bestyrelsen i Dansk Armeniermission

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-ligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-skrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhæn-gige 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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 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 rime-lighed 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 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-nel 
skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-res konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.                                                                                                                                                                                                                                      

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
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Aarhus, den 10. marts 2017

BRANDT

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.

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.

statsautoriseret revisor

Preben Dunker  

 

  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Udtalelse om ledelsesberetningen

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af 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 regnskabsprin-cippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikker-hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores kon-klusioner 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 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 CVR-nr. 25 49 21 45
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Missionsselskabsoplysninger

Selskabet

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Bestyrelse

Revision

Dansk Armeniermission
Droshoved 5
7120 Vejle Ø

René Vejen Jensen, Formand

57 66 13 13
Vejle

www.armenien.dk
peder.andreasen@tdcadsl.dk

1. januar - 31. december

44 44 08 77

8230 Åbyhøj

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søren Frichs Vej 36L

BRANDT

Peter V. Legarth, Næstformand
Peder Andreasen, Kasserer

Hanne Frøkjær

Ingrid Bjerre
Mikkel Bandak

Oline Kobbersmed
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Dansk Armeniermission er en folkekirkelig forening som primært arbejder i den tidligere sovjetrepublik 
Armenien, men også støtter armeniere i Libanon og Grækenland.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør -298 t.kr. mod 7 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre fredsstillende.

5 



Anvendt regnskabspraksis

25 år

Anlægsaktiver der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Omregning af fremmed valuta

Finansielle poster

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 

Gaver
Dansk Armeniermission er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8 a og § 12 stk. 3. Indtægter 
er specificeret efter disse af hensyn til rapportering til Skat og de pålagte kontrolopgaver.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle indtægter 
og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for 
tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
omkostninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Årsrapporten for Dansk Armeniermission for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A-virksomheder, tilpasset foreningens særlige forhold.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Aktiver med en kostpris på under 15 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i 
resultatopgørelsen.
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2016 2015
Note kr. kr.

1 Gaver 346.962 379.026
2 Møde/gudstjenester 58.253 88.690
3 Fonde mv. 58.386 84.030
4 Projekter 0 65.879

Indtægter i alt 463.601 617.625

Libanon -29.694 -44.909
Økonomisk tilskud 0 -5.263

5 Armenien -108.120 -99.468
6 Rejser -44.183 -23.225

Projektudvikling -406.091 -317.897
Udearbejde i alt -588.088 -490.762

7 Administration -44.424 -57.940
8 PR -81.195 -46.070

Hjemmearbejde i alt -125.619 -104.010

Afskrivning bygninger -15.843 -15.843
Udgifter i alt -729.550 -610.615

Årets resultat -265.949 7.010

Forslag til resultatdisponering
Overført restandel af årets resultat -265.949 7.010
Disponeret i alt -265.949 7.010

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2016
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2016 2015
Note kr. kr.

Ejendom 203.343 219.186
9 Materielle anlægsaktiver i alt 203.343 219.186

Periodeafgrænsningsposter 27.570 0
Tilgodehavender i alt 27.570 0

10 Likvide beholdninger 457.233 756.010

Aktiver i alt 688.146 975.196

Balance 31. december

Aktiver
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2016 2015
Note kr. kr.

Saldo primo 898.058 891.048
Årets resultat -265.949 7.010
Egenkapital ultimo 632.109 898.058

Hensættelser, projektudvikling 0 32.355
Hensættelser i alt 0 32.355

Rentefrie lån 34.500 0
Langfristede gældsforpligtelser 34.500 0

11 Skyldige omkostninger 21.537 44.783
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 21.537 44.783

Passiver i alt 688.146 975.196

Balance 31. december

Passiver
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2016 2015
kr. kr.

1 Gaver
Gaver § 8 A 296.755 327.841
Gavebreve § 12, stk. 3 41.500 51.185
Øvrige gaver 8.707 0

346.962 379.026

2 Møde/gudstjenester
Kollekter 48.938 57.777
Høstoffer 3.064 2.136
Møder 6.251 28.777

58.253 88.690

3 Fonde mv.
Driftstilskud, tips- og lottomidler 58.386 58.094
Jens Frøkjær-Jensen og hustrus legat 0 15.000
Tilskud fra foreninger/organisationer 0 10.936

58.386 84.030

4 Projekter
Diverse indtægter 0 65.879

0 65.879

5 Armenien
Voluntører 108.120 99.468

108.120 99.468

6
Rejseudgifter, Libanon 7.485 0
Rejseudgifter, Armenien 24.858 8.405
Rejseudgifter, hjemmeophold 9.246 11.985
Besøg 2.594 2.835

44.183 23.225

Rejser

Noter
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Noter

2016 2015
kr. kr.

7 Administration
Kontorartikler/porto 3.430 6.375
Gebyrer mv. 1.591 3.107
Bestyrelsesmøder 6.247 20.833
Kontingenter 3.000 9.500
Revisor 16.250 16.000
Revisor tidligere år 0 250
Administration v. MF 13.906 1.875
Diverse 0 0

44.424 57.940

8 PR
Trykning af blad 47.882 16.442
Porto - blad 16.538 15.468
Tryksager 3.750 0
Annoncering 10.825 11.325
Diverse 2.200 2.835

81.195 46.070

9 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Produk-
tionsanlæg 

og  31/12 2016 31/12 2015
kr. kr.

Kostpris primo 0 396.099 396.099
Kostpris ultimo 0 396.099 396.099

Af- og nedskrivninger primo 0 -176.913 -161.070
Årets af- og nedskrivninger 0 -15.843 -15.843
Af- og nedskrivninger ultimo 0 -192.756 -176.913

Regnskabsmæssig værdi 0 203.343 219.186
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Noter

31/12 2016 31/12 2015
kr. kr.

10 Likvide beholdninger
Kassebeholdning 0 0
Danske Bank 9007415 457.233 730.517
Danske Bank 039-54-19785 0 25.493
Norsk Bank 7877.08.07130 0 0

457.233 756.010

11 Skyldige omkostninger
Peder Andreassen 0 14.372
Libanon 0 261
Skyldig revision 16.000 16.000
Diverse 5.537 14.150

21.537 44.783
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