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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Dansk Kherwara Mission.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og anvendt
regnskabspraksis, der er beskrevet på side 11.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Kjellerup, den 29. april 2022
Bestyrelse:
________________________
Anders Bo Engrob Jørgensen
Formand

________________________
Patricha Jeppe Ottsen
Næstformand

________________________
Niels Peder Bjærre
Kasserer

________________________
Anne Grethe Langergaard
Andersen

________________________
Anne-Birthe Ottsen

________________________
Julie Berg Sørensen
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Bestyrelsen skal i henhold til reglerne i indsamlingsloven, erklære at alle indsamlinger er foretaget i
overensstemmelse med indsamlingsreglerne.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Dansk Kherwara Mission

Konklusion
Konklusio
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Kherwara Mission for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er
udarbejdet af bestyrelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægter og anvendt
regnskabspraksis, der er beskrevet på side 11.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægter og anvendt regnskabspraksis, der er beskrevet på side 11.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægter og anvendt regnskabspraksis som beskrevet på
side 11. 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 institutionens 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 institutionen, 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 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 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
yderligere 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 fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 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 institutionens interne kontrol.

Penneo dokumentnøgle: ABO2F-EYP3P-AAIEM-U3C6F-NSNGV-VLY2W

Grundlag for konklusion
Grundlag
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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING





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 bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
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
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning 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 institutionen 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.

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
Bestyrelsen 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.
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.
Silkeborg, den 29. april 2022

29-04-202

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Jesper Dahl Jepsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne32064
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Anders Damgaard Lunde
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne46586
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Institutionens formål er ifølge vedtægterne at drive mission i Indien og Pakistan i samarbejde med de
lokale kirker.
Institutionens aktivitet har 2021 bestået i at yde støtte til Manav Aashrita Sansthan (MAS), som hjælper
gravide og ammende kvinder igennem 20 børnecentre.

Dette viser, at vores støtter anser vores samarbejde med MAS som meningsgivende nok til at fortsætte
deres støtte. Vi har således bidraget med i alt 104.983 kr. til MAS’ arbejde i Kherwara og omegn, som
har bestået i deres kerneopgave at rådgive og vejlede gravide og ammende kvinder i de basale
rettigheder, som de har krav på i det indiske samfund. I dette arbejde har de bl.a. ansat en kvindelig
medarbejder, som giver en tryghed for og fornyet taleret til kvinderne.
Da det heller ikke i år har været muligt at besøge pigehjemmet i Kherwara (pga. coronapandemien), er
vi taknemmelig for, at vi stadig har kunnet opretholde et yderst meningsgivende og tiltrængt stykke
arbejde gennem samarbejdet med MAS.
Vi har endvidere sendt 1 kasse med strikkede trøjer, huer m.v. til MAS, som de har uddelt til nogle af
de mindste børn.
Alt i alt kommer vi ud af 2021 med et overskud på 74.923 kr.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
institutionens finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
I 2022 håber vi på, at vi atter får mulighed for at kunne rejse til Indien. Her vil vi undersøge muligheder
for det fortsatte samarbejde med BDTA i forhold til at være en aktør på det nybyggede pigehjem, som
formodentligt vil tages i brug i løbet af foråret, og yde vort til at sikre pigernes trivsel, sundhed og
uddannelse. Idet BDTA står for den fulde drift af pigehjemmet, åbner det muligheden op for at vi kan
finde nye samarbejdspartnere i Indien, som passer til Dansk Kherwara Missions formål. Dette vil
ligeledes blive undersøgt nærmere i løbet af året, hvor vi sideløbende vil samarbejde med MAS i deres
arbejde.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Coronapandemien satte også sit præg på økonomien for Dansk Kherwara Mission i 2021: Vi har således
kun indsamlet 25.134 kr. til møder og indsamlinger, hvilket er 58.215 kr. mindre end 2019.
Genbrugsbutikken i Hvalpsund har 2021 udfaset deres mangeårige trofaste støtte, hvilket forklarer
faldet til 19.966 kr. (mod 40.500 i 2019) Andelen af personlige gaver er stort set uændret fra 2020,
hvilket er flot, idet vi ikke har haft mulighed for at sende eller bruge penge til pigehjemmet i
Kherwara, som ellers har været vor organisations varemærke i mange år.

8

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2021
kr.

2020
kr.

INDTÆGTER
..............................................................................................................................................
1
228.764
228.980

Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-46.758
-42.900

ÅRETS OVERSKUD FØR BIDRAG TIL MISSIONSOMRÅDERNE
M.V.
..............................................................................................................................................
182.006
186.080

Bidrag
..............................................................................................................................................
til missionsområderne
3
-107.083
-173.034

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
74.923
13.046
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FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
74.923
13.046

I..............................................................................................................................................
ALT
74.923
13.046
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
udlodningsmidler
0
50.539
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
0
50.539

Likvider,
..............................................................................................................................................
Danske Bank 3026167
940.632
819.005

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
940.632
869.544

AKTIVER
..............................................................................................................................................
940.632
869.544
PASSIVER
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Henlagt
..............................................................................................................................................
til senere almen velgørende anvendelse, primo
852.209
839.164
Overført
..............................................................................................................................................
af årets resultat
74.923
13.046

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
927.132
852.210

Lån
..............................................................................................................................................
fra gavebrevsgiver
12.000
15.000
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
4
12.000
15.000

Skyldige
..............................................................................................................................................
omkostninger
0
834
Lån
..............................................................................................................................................
fra gavebrevsgiver
1.500
1.500
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
1.500
2.334

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
13.500
17.334

PASSIVER
..............................................................................................................................................
940.632
869.544
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NOTER
2021
kr.

2020
kr.

Note

Indtægter
1
Gaver
..............................................................................................................................................
124.500
112.520
Gavebrev
..............................................................................................................................................
4.500
3.000
Kollekter
..............................................................................................................................................
ved møder og kirker
25.133
26.921
Overskudsandel
..............................................................................................................................................
genbrugsbutikker
19.966
36.000
Andel
..............................................................................................................................................
i Tips og Lotto midler
54.665
50.539
228.764

228.980

46.758

42.900
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Administrationsomkostninger
2
Revision
..............................................................................................................................................
21.125
21.263
Nyhedsbrev
..............................................................................................................................................
(trykning og porto)
1.502
834
Kontingenter
..............................................................................................................................................
7.150
8.999
Kørsel
..............................................................................................................................................
(til bestyrelse og møder)
1.432
2.037
Bankgebyrer
..............................................................................................................................................
2.018
2.065
Annoncering
..............................................................................................................................................
625
625
Edb-udgifter
..............................................................................................................................................
11.690
3.619
Udgifter
..............................................................................................................................................
til bestyrelsesmøder
543
0
Diverse
..............................................................................................................................................
udgifter bestyrelsen
673
3.458

Bidrag til missionsområderne
3
Bidrag
..............................................................................................................................................
All Saints Girls Hostel, Kherwara Indien
0
25.593
Bidrag
..............................................................................................................................................
til Manav Aashrita Sansthan (MAS), Kherwara Indien
104.983
135.446
Rejseudgifter
..............................................................................................................................................
/ volontørudgifter
2.100
11.995
107.083
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2021
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

173.034

31/12 2020
gæld i alt

4

Lån
..............................................................................................................................................
fra gavebrevsgiver
13.500
1.500
6.000
16.500
13.500

1.500

6.000

16.500
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Dansk Kherwara Mission for 2021 er aflagt i overensstemmelse
regnskabsbestemmelserne i vedtægter og nedennævnte anvendt regnskabspraksis

med Regnskab
true
true

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Som indtægtskritering er anvendt faktureringsprincippet. Indtægterne består primært af modtagene
gaver og tilskud.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og kommunikation til
bidragsydere.
Skat
Institutionen er ikke skattepligtig.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
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Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter bidrag til missionsområderne, samt omkostninger til udsendelse af
voluntører til missionsområderne.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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