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Ledelsespåtegning
Komiteen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2021 for Den Internationale
Kristne Ambassade Jerusalem, dansk afdeling.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ambassadens vedtægter.
Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af ambassadens aktiver og
passiver og den finansielle stilling samt resultatet.
Komiteen erklærer at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og -bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om
indsamling mv. § 8, stk. 3.
Årsrapporten indstilles til komiteens godkendelse.
Blåhøj, den 4. marts 2022

Daglig leder:

______________________
Christina Elisabeth Leinum

Komiteen:

____________________
Mojmir Kallus

______________________
Jacob Daniel Leinum

( Formand )

____________________
Finn Peder Jegaard

______________________
Ulrik Jessen Sørensen

( Kasserer )

____________________
Torben Løbner Madsen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til komiteen for Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem, dansk afdeling.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem, dansk afdeling
for regnskabsåret 2021 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ambassadens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af ambassadens aktiviteter for
regnskabsåret 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ambassadens 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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af ambassaden i overensstemmelse med International Ethics
Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA
Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ambassadens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere ambassaden, 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.
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Den uafhængige revisors påtegning på 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 ambassadens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens 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 ambassadens 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
ambassaden 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 den øverste ledelse 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.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
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.

Vordingborg, den 4. marts 2022
Øernes Revision
Registreret revisionsaktieselskab
37 12 19 24

Jesper Naur Larsen
Registreret revisor
Medlem af FSR - danske revisorer
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Beretning om årets indsamlinger
Regnskabsårets aktivitet
ICEJ har igennem 2021 indsamlet kr.1.658.313 kr. til vores arbejde i Israel og Danmark.
Hvilket er en stigning på næsten 1%. Det er vejen frem, at vi forøger indsamlingen hvert år.
Indsamlingen er indkommet dels gennem vore faste givere, der gennem Betalingsservice
indbetaler et fast beløb pr. måned, pr. kvartal, eller årligt og dels gennem indbetalinger på vor
bankkonto i Danske Bank.
Væsentlige begivenheder
Væsentlige begivenheder i året 2021 hvor vi har indsamlet penge til vores arbejde, har været 50
års fødselsdagen i juli hvor vi samlede over 100 mennesker og flere var med online. Vi har set
en forøget mødeaktivitet over sommeren da forsamlingsbegrænsningen blev hævet. Det gav
mulighed for møder og indsamling i efteråret, og en øgning i forhold til tidligere år, da vores
administrative medarbejder også har til opgave at afholde møder.
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter:
Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem. Dansk afdelings formål er:
- at vise omsorg for det jødiske folk og især for staten Israel
- at opmuntre til bøn for Jerusalem og landet Israel
- at være et center, der orienterer om, hvad der finder sted i landet Israel og blandt det jødiske
folk
- at stimulere kristne ledere, kirker og organisationer til at øve effektiv indflydelse i deres lande
på vegne af det jødiske folk
- at påbegynde eller hjælpe med projekter i Israel, omfattende økonomisk indsats for trivsel
blandt alle, som lever i Israel, uanset race, baggrund eller religion, og - at øve forsonende indflydelse mellem arabere og jøder
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:
Regnskabsåret er forløbet som forventet. Vi har opnået at få en bedre egenkapital.
Regnskabet udviser et resultat på kr. 184.767 kr.
Foreningens egenkapital udgør efter overførsel af årets resultat kr. 287.470
Årets resultat og likviditetet vurderes af ledelsen som et år med konsolidering af økonomien.
Samtidig med en opgradering i mødevirksomhed og nye tiltag i Danmark ved ansættelse af en
fuldtids administrativ medarbejder. National Leder har som konsekvens af dette tiltag været
ansat på 50 % hele året. Rejseaktiviteten har grundet corona været drastisk mindsket og
udgifterne hertil mindre end tidligere år.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig
indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag:
Årsrapporten for Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalem, dansk afdeling er udarbejdet i
overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen:
Indtægtskriterium:
Indtægter indtægtsføres i takt med indbetalinger.
Omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer og gæld samt transaktioner i fremmed valuta.

Balancen:
Materielle anlægsaktiver:
Småanskaffelser under kr. 15.000, samt aktiver med en levetid på under 3 år fradrages straks i
resultatopgørelsen.
Finansielle gældsforpligtelser:
Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for året 2021
Note

2021

2020

Gaver
Kontingenter
Momskompensation
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen

1.501.232
57.240
28.621
71.220

1.482.013
63.180
0
0

INDTÆGTER

1.658.313

1.545.193

536.459
0
150.060
315.529
431.759
39.079

316.250
12.246
175.441
291.267
607.784
46.313

1.472.886

1.449.301

185.427

95.892

-660

-772

184.767

95.120

Indtægter:

1
2
3
4
5
6

Omkostninger:
Gaver sendt til I.C.E.J. Jerusalem
Medlemsrejser Israel
Et ord fra Jerusalem
Administration, information, ledelse og drift
Løn ifmb. information om Israel
Samarbejde og oplysning omkring Israel
Omkostninger i alt
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER
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Finansielle udgifter
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat overføres til næste år.
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Balance pr. 31. december 2021
Note

8

2021

2020

Aktiver:
Omsætningsaktiver:
Depositum
Forudbetalte omkostninger
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

200
3.400
2.500
366.835
372.935

200
6.800
0
242.737
249.737

AKTIVER I ALT

372.935

249.737

Passiver:
Egenkapital:
Saldo primo
Årets resultat
EGENKAPITAL I ALT

102.703
184.767
287.470

7.583
95.120
102.703

Gældsforpligtelser:
Kortfristede gældsforpligtelser:
Kreditorer
Skyldige omkostninger
Skyldig A-skat og AM-bidrag (Skattekonto)
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Skyldige indefrosne feriepenge
Feriepengeforpligtelse
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

34.962
22.852
18.555
1.420
0
0
7.676
85.465

0
48.797
55.376
852
137
41.872
0
147.034

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

85.465

147.034

372.935

249.737

PASSIVER I ALT
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Noter til årsrapport 2021
Note
1

Ambassaden

3

2020

166.834
108.375
1.250
276.459

66.250
50.000
0
116.250

260.000

200.000

536.459

316.250

0
0

-12.000
24.246

0

12.246

45.785
3.531
26.250
104.387
-29.893
150.060

46.488
0
41.089
114.860
-26.996
175.441

Gaver sendt til I.C.E.J. Jerusalem
Øremærkede bidrag:
Aliya
SAP Holocoust Adop
Andre formål

2

2021

Medlemsrejser Israel
Deltagerbetalinger
Omkostninger

Et ord fra Jerusalem
Trykning af bladet "Et ord fra Jerusalem"
Trykning af girokort, kuverter m.v.
Redaktør, layout
Distribution bladet
Tilskud Bladpuljen
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Noter til årsrapport 2021
Note
4

5

6

7

Administration, information, ledelse og drift
Gebyrer
Telefon, telefax & internet
Kontorartikler
Annoncer & reklame
Kontingenter
Forsikring
Revisor - anden rådgivning
Revisor - revision/regnskab
Revisor - revision/regnskab tidl. år.
Administrationshonorar
EDB-omkostninger
Repræsentation, restauration
Repræsentation, gaver
Småanskaffelser
Husleje
Indsamlingsarbejde - Friendpay/Collectas
Indsamlingsarbejde - Kobborg Consult
Indsamlingsarbejde - Indsamlingsnævnet

Løn ifmb. information om Israel
Lønninger, honorarer, pensioner o.lign.

Samarbejde og oplysning omkring Israel
Rejseudgifter og komitemøder
Konference, lederrejse og diverse omkostninger
Besøg fra Israel
Envision
Løvhytterejse
Aktiviteter i Danmark (reception, jubilæum)

Finansielle udgifter
Renteudgift kreditorer
Renteudgift, ej fradrag

2021

2020

29.121
9.965
2.328
4.470
9.950
9.525
12.750
15.625
-2.625
83.996
14.002
408
4.980
25.028
2.750
72.168
17.688
3.400

11.054
9.345
1.425
43.429
9.894
8.174
3.938
15.375
2.750
12.000
12.892
1.411
7.630
1.351
6.000
128.824
12.375
3.400

315.529

291.267

431.759

607.784

431.759

607.784

17.988
3.600
0
-155
7.956
9.690

18.762
9.705
4.574
13.272
0
0

39.079

46.313

657
3

408
364

660

772
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Noter til årsrapport 2021
Note
8

Likvide beholdninger
Danske Bank 11705030
Danske Bank 1621300
Nordea Bank 3481 196093
Kassebeholdning
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Specifikation vedrørende indsamlede midler

9.1

Øremærket indsamling til fordel for Aliya:
Indkomne midler
Andel administration:
- Medlemsrejser Israel iht. vedtægt
- Udgivelse Et ord fra Jerusalem iht. formål
- Administration, information, ledelse og drift
- Løn ifmb. information om Israel
- Samarbejde og oplysning omkring Israel
- Finansielle udgifter
Resultat inden uddeling til formålet
Hjælpe underbemidlede jøder i verden med at rejse til
og assimileres i Israel.
Dækket af indsamling til generelt formål

9.2

2021

2020

0
365.095
0
1.740

67.566
173.577
1
1.593

366.835

242.737

196.275

78.494

0
-19.619
-41.253
-56.449
-5.109
-86
73.758

-622
-8.912
-14.796
-30.875
-2.353
-39
20.897

-166.834

-66.250

-93.076

-45.353

127.500

65.900

0
-12.745
-26.798
-36.669
-3.319
-56

-522
-7.482
-12.422
-25.921
-1.975
-33

47.913

17.544

-108.375

-50.000

-60.462

-32.456

Øremærket indsamling til fordel for SAP Holocoust Adop
Indkomne midler
Andel administration:
- Medlemsrejser Israel iht. vedtægt
- Udgivelse Et ord fra Jerusalem iht. formål
- Administration, information, ledelse og drift
- Løn ifmb. information om Israel
- Samarbejde og oplysning omkring Israel
- Finansielle udgifter
Resultat inden uddeling til formålet
Hjælpe overlevende fra Holocaust i beskyttet bolig.
Dækket af indsamling til generelt formål
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Noter til årsrapport 2021
Note

9.3

2021

2020

1.177.457

1.400.799

0
-117.696
-247.478
-338.640
-30.651
-518

-11.102
-159.047
-264.049
-550.988
-41.985
-700

442.474

372.929

-261.250
-93.076

-200.000
-45.353

-60.462

-32.456

27.686

95.120

Indsamling til foreningens generelle formål
Indkomne midler
Andel administration:
- Medlemsrejser Israel iht. vedtægt
- Udgivelse Et ord fra Jerusalem iht. formål
- Administration, information, ledelse og drift
- Løn ifmb. information om Israel
- Samarbejde og oplysning omkring Israel
- Finansielle udgifter
Resultat inden uddeling til formålet
Forplejning til fattige familier, etablere bomb shelters i
risikozoner. Arrangementer om antisemitisme i DK;
støtte dansk, jødiske samfund med økonomisk hjælp der
fastholder deres jødiske identitet.
Anvendt til Øremærket indsamling til fordel for Aliya
Anvendt til Øremærket indsamling til fordel for SAP
Holocoust Adop
Henlagt til uddeling i 2022
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