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Allmänt om verksarnheten
Föreningen är en ideell fbrening. Föreningens säte är Stockholrn.

Föreningens syfte är att genom IRR-TV Finland förkunna evangelium genom olika media såsom TV,
radio, intetnet, genomftira intemationellt utvecklingsarbete sarnt humanitäm insatser samt att samla in
medel för sin verksamhet. De humanitära insatserna består bland annat av att ftirmedla rnateriel till
fängelser, barrhem och rchabiliteringscenter.

Föreningen är godkiind for innehav av 90-konto som står under kontroll av Svensk trnsamlingskontroll.
För den sonl viltr ge en gåva är kontomrmlet 900307-0.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det prirnär'a rrålet har, Iiksorn andra åLr', varit att kunna förkunna evangelium genom användning av TY
och litterarur.Målsättningetr med insamlingama for 2020 har varit att liksorn fiiregående år'tydtigt
fokusera på att informera MMIs gåvogivarc orn specifika och riktade satsningar sorn IRR-TV RF gör for
att fiirkunna evangelium genom media, men också att formedla humanitär hjätp där så är möjligt.
Föreningen har" genom att bland annat använda TV-program inspelade hos IRR-TV RF, annonser i
tidningama Dagen, Världen Idag. Hemmets Vän och IRR-TV:s tidning MadieMission, övercatt till
svensk4 kunnat nå ut med information om specifika behov av gåvor. De specifika satsningama har under
2020 pä grund av Cotona panderrrin valit begränsat till missionsböcker, nya testamenten och Johennes
Evangeliurn for Ryssland och satellitsändningar i Mellanöstern.

Corona pandemins påverkan

Ar 2020 var elt år som kastade omkull rnånga planer och skapade otrygghet och ovisshet. Även
MedieMission påverkades, dock inte så mycket sett till insamlingsresultatet som till begränsningar fiir
specifika satsningar. De planer:ade storstadskampanjerna, som är vårt "flaggskepp" där vi rned mediernas
hjälp kan formedla budskapet om kraften till ftiruandling till de breda rnassoma i världens storstäder fick
skjutas på f,ramtiden och fokus har lagts på litteratur och satellitsändningar i Mellanöstern.

Vi är glada och tacksamma till Gud att vi i stort sett hann avsluta kampanjen i Dar-es-Salaam innan
Corona-pandernin slog tlll2020. Tarazania har inte drabbats härt av Xrandemin så distribueringen av
böckerna på olika hålfi i landet och uppföljningsarbetet har kunnat pågå under året. Kampanjen ses av
frirsarnlingarna där sorn en stor fraurgång Ibr Guds rike inte minst med tanke på att staden har en stor
muslirnsk befolkning.

Förberedelserna ftir kampanjen i Dakar, Senegal har legat på is på grund av reseforbud. Vi hoppas
komnra i gång senare är 2021med ftirberedelserna ftir en kampanj i detta västafrikanska land.

I östra Ukraina hade man sett fram emot en kampanj som kam ge hopp ocli andligt ljus i en krisdrabbad
region rnen på grund av Corona har det inte varit möjligt att göra de nödvändiga resorna som krävs ör
kampanjen.

Förberedelserna för karnpanjen i Ulan-Bator som är Mongoliets huvudstad har fått senareläggas och
MedieMission hoppas inom ett år'att genomföra sin fiirsta kampanj i den här delen av vär{den.
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Analys

De mottagna gåvotna 202fivar ca 6%o under budget, som var satt till2J00,000 och ca 5% lägre än
foregående år. MedieMission har dock en forhoppning att marknadsfiiningssatsningar och
databassystemet via KomMed kommer att imnebära en ökad insamlingsnivå de X<ommande åren.

Överftirda gåvor till IRR-TV rfuppgår till t,?25,000 kr', vilket iir ca 9 procent lägre järnfort rned 2019.
Det innebär att foreningen minskat sina gåvor till ändamåtret jiimfort med fiiregående år men som helhet
utifrån IRR-TV:s perspektiv syns däremot en ökning. Det beror bland annat på att MedieMission har
tagit kostnaderna ftir tryckning och distribution av tidningen MedieMission och nyhetsbrev vilka uppgår
tiXl 145 000 k'. Dessa kostnader har tidigare belastat IRR-TV RF. Då tidningen tidigare trycktes och
distribuerades i Finland har IRR-TV dessutom gjort en stor besparing på framfiir allt portokostnader.

Genom gåvoma halfler fätt möjlighet att ta till sig evangelium, eftersom det resultemt i TV prograrn
med det klistna budskapet om hopp och att fler biblar och fler böcker som forkunnar evangelium kunnat
tryckas och distribueras.

Litteratursatsningarna i Ryssland har valit en rdktig del av vfu'a satsningar under 2020. På begäran av
ryska ftirsamlingar har 340 000 exemplar av Nya testamenten, Johannesevangelier och evangenisemnde
böcker tryckts är 20?0. Ryssland har varit svårt drabbat av Corona pandemin, framftir allt de stora
städerna. Men i byarna i norr och nordost har evangelisationsteam gjort ett pionjärarbeie. De hal vädjat
om affi MedieMission skulfle hjälpa dem med matedalo biblar; böcker och kampanjboken med
livsberättelser och som ett resultat har det grundats 65 fiirsamlingar och rnånga har kommit till tro, btrand
annat berättar vår samordnare i Ryssland Ju'i Ananiev att rnan grundat fern forsamlingar i Burjatien
alldeles näm gränsen titrl Mongoliel

Trots att storstadskampanjerna inte kunnat genomforas på grund av Corona pandemin har
TV-sändningarna till Mellaniistern oeh Nordafrika foftsatt utan avbrott. De 16 satelliterna har fortsat
att förmedla det klistna budskapet. Oberoende forskningsinstitut har noterat en betydande ökning av
antalet TV-tittare under de senaste åren. Genom TV sändningarna kan det klistna budskapet om hopp nå
in genom "stängda dörar". På våra studior har produktionen av ca 1 000 prograrn/år' fortsatt undel året.
En del av de medverkande har inte kunnat resa for att fysiskt kunna medverk4 men med dagens
teknotrogi ges många andra möjligheter att fiirmedla bild och tal.

Överfbrda gåvor till XRR-TV RF år 2020 har varit riktade till följande insatser:

6018 oÄ Missionsböcker, Evangeliserande böcker, Nya Testarnenten och Johannes Evangeliet.
MedieMission har genom de överfiirda medlen till IRR-ry RF bidragit till dessa böckers hyckning och
distribution.

8,8 70 Ikrnpanjböcker titl Dar es Salaam i Tanzania. MedieMission har bidragit till tryckning och
distribution av evangeliserande kampanjböcker for IRR-TV RF's storstadskampanj i Dar-es-Salaam"

30/ o/o Satellitsändningar i Mellanöstem. I(ostnader for program och andra omkostnader i samhand med
IRR-TV RFrs satellitsändningar i Mellanöstern.

/[
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noter. tr



Fvtredfl nm i ss ion Intenrati onal
Org"mr Str2423-024S

Resultaträkming

Erhåtrilna gåvor orla bidrag
Snriga rörelsei ntäkter

Rörels€as kostnsder
Örriga extema kmtnader
krsonatkostnader

Rörelseresultat

Rssultat från finensieHa porter
Räntekostnad€r och liknande nesuthtposter

Resultat efter frman*ielle poeter

lR.esrnntat ftir e skatt

Årets renlltnt

Not
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2020.{ilr{1 r0l9-01-$l
-2020-13-31 -?019-lr-3tr

? 061 6s2

0

2 061 60?

-2 093 756

-2 109

-2 095 965

-34 2tr1

_1 17

-34 390

-s4 380

-34 380

2 t74 r53

r35
2 t74 288

-2 782 9gg

-10 354

-r r93 342

-19 0H

0

-19 054

*tr9 {N54

-19 ,'054
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Ba[ansräknfnE

TILLCÅNTCAR

Aml utggn furgstfiI N gå n gar

Materielila
Inventarier

O-nr s ätffiimgsfitrlgåmgar

Kortfii§igafordrtwgar
Förutbetaldn kostuader o*h upplupna intäkter

.(anra ochåflnfr
Summa omsättnim gsff llgåmgar

SUMI§flA TILTGÅNGAR

EGET I(APITÅX" OCH §KTTI,I}ER

Eget kapitnl
Eget *apitai
Balanserad Yin§'[

fuets resultat

§umma qget kepf,tal

Kortfristigm skulder
Upplupna k'ouilrader ost! forutbetälda inffikter

.§TIMFIÅ BGBT KAPITAL OCEI SITULI'ER
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Not 202:0,-12-31 2019-12-31

5 793 s 508

177 788 206 754
rffi 581 2t2 ?6?

183 58t 212262

r92 962 212 015

-34 390 -19 054

158 s82 192 961

24 999 19 301

183 s81 212 262
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Redovisnfugs- orh värderingsprinciper

enlighet rned årsredovisnjngstragen och BHNAR. 201 2: I Årsredovisnring
och koncemredoviffiing {K3).

Redovisningsprinciperna åir ofrråindrade jiirnfut rned firegående år.

tade nyttjandeperioden med håinsyn tifl väsemtligt restv.ärde.

Inventarier, vcrttyg oah installationer Z0%

Nmt il Ö,r"rigft exterurla kositnadeir

Gåvor i f,orrn av likuida rnedel, napd I ?25 000 kr, har läannats fill andra ffireningff sorn ffirkgnnar
mmngelium sarnt bedriver hurnamitilra insatser. Till IRR-W Mediemission Fimland ]ar lämnats
I 725 0'00 kr foregående tu I 900 0S0 kr).

Fr$ot 2 hfledelantalet amstäillda

IvIefu ]antal,e I anstä 11 da

202,t) 20rg

Not 3 fnventarisr, verktyg o*h installationer
2020-12-31 2019-12_31

Ingåedeanfufringsvärd€n § ZSg 19 2Sg
Utgiende eckumulcrafls rnskghingsuärdflr 19 lS9 lg 2S9

Ingående avstrirmingar -19 2Sg -19 2Sg
UEfunde rckinnulcrade trskrivntnger -I9 2Sg -I9 2S9

Uffiende redovf,satviirde 0 0
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Uudc*tmM ftrräharhärmad mårur,ilovi+ningH h6r uppråt&ats i rilliBH rocd &rsredovisming§lågrxl
oc,hgod mfudla hmtitlgmpåilsorfuffilFftiaderyegiAer
utffiar rnfir] &kti.eka frftåIldffi"

Ireger-stu b/E wz!

Rwimorspåtscknflng

tilinr§{ri MrHmmafisden 30 flr«r5 2021,

il«,JÅ
Tobias Florell
Auktoriserad revisor



t (2)

Revisionsberättelse

Till ftireningsstämman i Mediernission International
Org.ru' 802423-0248

Rapport om å rs redovisningen

Utlalande
Jag har utftirt en revision av årsredovisningen ftr Mediemission Intemational ftir räkenskapsåret 2020"

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsrcdovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Mediemission Intemationals finansiella ställning per den 202&12-31 och av dess
finansiella rcsultat frr äret enligt årsredovisningslagen" Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med årsredovisningens öwiga
delar.

Grunil Jiir utlnl nde
Jag hal utftirt revisionen enligt Intenrational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansval'
enligt dessa standarder beskrivs näI'mare i avsnittet Ret,isoms ensl,qr. Jag är oberoende i förhåltande till foreningen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt y'kesetiska ansvar enligt dessa klav.

.trag anser att de revisionsbevis jag har inhärntat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund f?ir mitt uttalande.

Slyrelsens finsv{tt
Det ät'stylelsen som har ansvaret iör att år'sredovisningen upprättas och att den ger en rätfvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även for den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller någla väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av ärsredovisningen ansvarar styrelsen fti,r bedömningen av föreningens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tiIträmpligt, orn ftirhåtrlanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta yerksamheteri

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagand$ om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avs&r att
likvidera Mediemission Intemationalo upphöra med yerksamheteg eller inte har något realistiskt altemativ till att göra
något av detta.

Revisotns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som hethet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eXler misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller mina uttatranden" Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att erl rcyision som
utfl-ors enligt ISA och god revisionssed i §verige alltid kommer att upptäcka en väsentlig feloktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsarnrnans drnligen kan ftirväntas påverka de ekonorniska beslut som anyändare fattar med ggund i årsredovisningen.

Sorn del av en t'evision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och frar en plofessionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedörnerjag liskerna ltir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa ber,or på
oegentligheter eller misstag, utfotmar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifi'ån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tilh'äckliga och ändarnålsenliga ftir att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till {öljd av oegentligheter är laögre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande irnaskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern konholl.

- skaffar jag mig en {tirståelse av den del av Mediernission Internationals interna kontloll som har belydelse for rnin
revision for att utfonna granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte ftir att uttala
mig om effektiviteten i den interaa konh'ollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redoyisningsprincipsr som anvåinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar" /

?-
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- drarjag en slutsats om ilärnpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen' Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huriuvioa det finns någon
vilsentlig osäkerhetsf'aktor som avsersådana handelser ellerför'hållanden som kan ledatiil betydande tvivel om

tor, måste

ina

händelser eller ftrhållanden göra att en lbrening inte längre kan fortsätta verksamheten

- utvärderat'jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsr.edovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen åferger de underliggande transaktionema och haidelserna på ett sätt sorn ger
en ffittvisande bild.

Jag rnåste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser ulnder revisionen, deribland de eveniuella betydande brister i
den interna kontr.ollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra triirfattningar
Uttqlqnile
{-'ltöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en [evision av styrelsens förvaltning fbr Mediemission
trnternational för räkenskapsåret 2020.

Jag tillstyrker att ftireningsstämrnan beviljar styrelsens ledarnöter ansvarsfi.ihet för räkenskapsåret.

Grund fir uttal«nde
Jag hal utftirt revisionen enligt god levisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nännare i avsnittet
Revisotns onsvctr- Jag är oberoende i ftrhåtlande titrl Mådiemission Internaiional enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjolt mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändarnålsenliga som grund ftir rnitt uttalande.

Slyrelsens arrsvflr
Det är sty'elsen som har ansvaret for fiirvaltningen.

Revisoms ansyqr
Mitt mäl beträffande revisionen av lörvaltningen, och dänrrcd mitt uttalande om ansvarsfi.ihet, är att inhärnta
revisionsbevis ftlr att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon sty.elseleclarnot i något väsentligt
avseende ftiretagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon ftirsumrneise som kan frranleda eÅåittningssky-ldighet
mot ftreningen.

Rirnlig säkerhet är en hög gl'ad av säkerhet, men ingep garanti för aft en
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgal'der eller för'sumrnelser som kan
Mediemission lnternational.

tevision som utfors enligt god revisionssed i

foran leda ers ättn ingsskytdighet nrot

Som en de I av en l'evision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt orndöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransl<ningen äv fiirvattningen grundar sig fi.amst på revisionen
av räkenskaperna' Vilka tillkommande granskningsåtgär'del som utfors baseras på ,nin piofessioneiia bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjäg fokuserar granskningen på sådäna åtgärder, områden och
{tirhållanden som är väsentliga fiir verksamheten och där avsteg ocir överträdelser skulle ha sårskild begdelse ftir
Mediemission Intelnationals situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär.der.och
andm ftirhållanden som är relevanta flor mitt uttalande om ansvarsfl.ihet.

Tobias Flol'ell
Auktortserad revisol.

Mediemission ilnternationalo Stg.mr S024?B-0249
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I

'6. Kostnad för insamling med gåvobevris

7. Resultat vid ,försäljnin:g av varor och tj,änster (tkr)

8. Övniga fr ntäkter/Totala verksarnhetsintäkter

9. Fritt eget kaprital/Totala kostnade,r

1 0. Fritt eget kapitailÄndamålskostnaden

'l 1, Förändring yerksamhetsflntäkten

2020 2019

84olo

Oo/s

0

0o/o

0

Oolo

8%

9o/a

-5%

20%

87olo

0%

0

0%

0

a%

9o/o

10%

12, Förändring adminflstu'ationskostnader

Kontaktparcon:

18% 13%

9Yo 6%

9% 9%

Namnlbefattning:

Telefon nr:

E-post:

Hämed intygas att ovanstående uppgifter samt rcsultat- och

halansr?ikning o verens stämrn er me d organisationens rilkenskaper
Ofl/dattlm l(urlslcro;tr,r ZaZt-03-a§ OrUdatugr {/al,&ac/ '7/?*21

ffi
Sf,yrelsens ordfö,rande

a
Kas s ö r/eko n omiansva rig

Namnfrrtydligande fl ; kae § §ev€i^r *r ss * n Nannnförtydligand * t/o6ifittt (*,. /r**o
lrt

NYCKELTAL Svensk lnsamlingskontroll

RapRortpaketet 2020 bilanketter



Organisationens namn Organisationsnr:
Mediemission I nternational 8A2423-0248

(Belapp anges i Tkr) Tkr Tkr

Organisationens intäl«ter och kostnader 2024 201 I
Verksamhetsintäkter från privatpersoner
R010 Gåvor och medlemsavgifter från privatpersoner 2 041 2 174
R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 lnsamling rned gåvobevis

R070 Summa medel från privatpersoner 2 061 2174
Verksam hets intäkter från övriga
R080 Bidrag från myndigheter

R090 Gåvor och bidrag från organisationer

R09 1 (Upplysning: varav erhållet från annan il}-konto org.)

R092 (Upplysning: varav erhället från närsfå ende org.)

R095 Gåvor och bidrag från övriga företag

R100 Summa medel från övriga 0 0

R1 30 Övriga verksamhetsintäkter

R200 Ändamå Islrostnader 1 725 't 900

RZA? (Upplysning: varav lämnat till närstående org.)

lnsam I ings kostnader (privatpe rso ner)

R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster

R220 Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"

R230 lnsarnlingskostnader vid insamling från privatpersoner 186 139
R240 Sumrna insamlingskostnader {86 r39

R250 lnsamlingskostnader från annan juridisk person

R260 Övriga ad rn inistrationskostnader 185 154

R270 Summa administrationskostnader (inkl insarnl.) 371 293

Resultat från finansiella investeringar
R280 Netto av ränteintäkter, utdelning och räntekostnader.
R285 Netto av resultat från finansiella placeringar

R295 Summa resultat från finansiella investeringar 0 0

R300 Resultat efter finansiella poster -35 -{g
R31 0 Skattekostnad och dispositioner

(Belopp anges i Tkr) Tkr Tkr
Balansräkning 2420 20{ I
T100 Summa tillgångar 184 212

Ef 00 $umma bundet eget kapital

E101 Sumrna fritt egel kapital 159 193

S100 Summa skulder 25 19

RESULTAT OGH BALANSRÄKNING Svensk lnsamtingskontrou

Ra pportpakete t 2AZA b I a n kette r



NYCKELTAL Svensk lnsamlingskontroll
I

Organisationens namn
Med iern ission I nternational

Organisatlonsnr:
842423-0249

Förkladng till awlkande nyckeltal (skrivs in om "NOT" uppkommit t.h. om resp nyckeltal)

Ev övriga notupplysningar/förklaringar
EK - Ingen förklaring till eget kapital behövs
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