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Styrelsen för Mediemission International avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten
Föreningen är en ideell förening. Föreningens säte är Stockholm.

Föreningens syfte är att genom IRR-TV Finland förkunna evangelium genom olika media såsom TV,
radio, internet, genomföra internationellt utvecklingsarbete samt humanitära insatser samt att samla in
medel för sin verksamhet. De humanitära insatserna består bland annat av att förmedla materiel till
fängelser, barnhem och rehabiliteringscenter.

Föreningen är godkänd för innehav av 90-konto som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
För den som vill ge en gåva är kontonumret 900307-0.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Målsättningen med insamlingarna för 2021 har varit att tydligt fokusera på att informera MMI:s
gåvogivare om specifika och riktade satsningar som IRR-TV RF gör för att förkunna evangelium genom
media, men också att förmedla humanitär hjälp där så är möjligt.
Föreningen har, genom att bland annat använda TV-program inspelade hos IRR-TV RF, IRR-TV:s
tidning MedieMission, översatt till svenska, annonser i tidningarna Dagen, Världen Idag och Hemmets
Vän, de sociala medierna Facebook och Instagram, kunnat nå ut med information om specifika behov av
gåvor. Förutom en kampanj i Ukraina har de specifika satsningarna under 2021 på grund av Corona
pandemin varit begränsat till missionsböcker, nya testamenten och Johannes Evangelium för Ryssland
och satellitsändningar i Mellanöstern.
 
Analys
 
De mottagna gåvorna 2021 var c:a 35 procent över budget, som var satt till 2 200 000 kr och ca 44
procent högre än föregående år.  Den stora ökningen består till stor del av en stor engångsgåva på 500
000 kr. MedieMission har en förhoppning att TV programmen tro och under, marknadsföringssatsningar
i kristen media, databassystemet KomMed och den nya satsningen på kontinuerlig information via
sociala medier kommer att innebära en fortsatt hög insamlingsnivå de kommande åren.
Det höga insamlingsresultatet har gjort det möjligt att föra över gåvor till IRR-TV RF motsvarande 2 580
000 kr vilket är ca 50 procent högre jämfört med 2020. Det innebär att föreningen avsevärt ökat sina
gåvor till ändamålet jämfört med föregående år och som helhet utifrån IRR-TV:s perspektiv syns
ytterligare en ökning. Det beror bland annat på att MedieMission också 2021 har tagit kostnaderna för
distribution av tidningen MedieMission och nyhetsbrev som tidigare belastat IRR-TV RF. Dessa
kostnader uppgår till 202 000 kr och innebär en stor besparing på portokostnader jämfört med tidigare då
tidning och nyhetsbrev trycktes och distribuerades från IRR-TV i Finland. 
Genom gåvorna har fler fått möjlighet att ta till sig evangelium, eftersom det resulterat i TV program med
det kristna budskapet om hopp och att fler biblar och fler böcker som förkunnar evangelium kunnat
tryckas och distribueras. 
 
Corona pandemins påverkan
 
Även om MedieMission´s insamlingsresultat var över förväntan 2021 så begränsade Corona pandemin en
del specifika satsningar. Planeringen av några planerade storstadskampanjer, där vi med mediernas hjälp
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del specifika satsningar. Planeringen av några planerade storstadskampanjer, där vi med mediernas hjälp

kan förmedla budskapet om kraften till förvandling till de breda massorna i världens storstäder har mer
eller mindre stått still och fått skjutas på framtiden och fokus har lagts på litteratur och satellitsändningar
i Mellanöstern.
Främst gäller det förberedelserna för kampanjen i Dakar, Senegal som stått still på grund av reseförbud.
Vi hoppas komma i gång senare år 2022 med förberedelserna för en kampanj i detta västafrikanska
land. En del förberedelse för kampanjen i Ulan-Bator som är Mongoliets huvudstad har varit möjliga men
det mesta har fått senareläggas. MedieMission har dock förhoppningen att kunna genomföra sin första
kampanj i den här delen av världen under 2022.
 
Litteratursatsningarna i Ryssland har varit en viktig del av våra satsningar under 2021. På begäran av
ryska församlingar trycktes närmare en miljon biblar, bibeldelar och kampanjböcker under 2021. Dessa
består av 
250 000 exemplar av Nya testamenten, 600 000 exemplar Johannesevangelier och 130 000 exemplar av
kampanjböcker för bland annat Mongoliet och Ukraina. Ryssland har varit svårt drabbat av Corona
pandemin, framför allt de stora städerna. De ryska församlingarna har vädjat om att MedieMission skulle
hjälpa dem med material så som biblar, böcker och kampanjboken med livsberättelser och tagit som sin
uppgift att evangelisera i städer och byar i Sibirien och i ryska Fjärran Östern. Enligt biskop Grabovenko
i Ryssland har mer än en miljon ryssar bett frälsningsbönen i evangelisationskampanjer under åren 2014 -
2021 mycket tack vare ovan nämnda litteratur.
 
Kampanjen i östra Ukraina som skulle ha påbörjats 2020 kunde äntligen påbörjas under december
månad 2021. Genom kampanjen som planerats under 3 år men som blivit fördröjd bland annat på grund
av Corona pandemin är förhoppningen att nå c:a 6 miljoner människor i städerna och byarna i östra
Ukraina med bland annat städerna Charkov, Dnepropetrovsk, Zaporizjzja, Donetsk, Luhansk och
Mariupol med budskapet ”upplev kraften till förändring”. Kampanjen som pågår i en krigszon har fått ett
oväntat stöd av de ukrainska säkerhetsmyndigheterna som ber församlingarna om hjälp för att bistå
människorna i krigszonen som lider svårt och för att människorna någon gång ska kunna leva som ett
enat folk. 

TV-sändningarna till Mellanöstern och Nordafrika har trots pandemin fortsatt utan avbrott. De 18
satelliterna har fortsatt att förmedla det kristna budskapet in i muslimvärlden till språkgrupperna
arabiska, persiska, dari, tadzjikiska, somali, amhariska och nordafrikanska. Det finns planer på att utöka
programmen till att inkludera den turkiska språkgruppen. Turkiet har en befolkning på 84 millioner men
det turkiska språket som modersmål talas även utanför Turkiet, totalt av c:a 170 millioner. 

Genom TV sändningarna kan det kristna budskapet om hopp nå in genom ”stängda dörrar”. På våra
studior har produktionen av c:a 1000 program/år fortsatt under året. Oberoende forskningsinstitut har
noterat en betydande ökning av antalet TV-tittare under de senaste åren. Varje månad responderar ca 200
000 tittare via email, sociala medier, Youtube och WhatsApp. Alla som tar emot Jesus introduceras till
en gemenskapsgrupp av troende eller en församling där så är möjligt.

Överförda gåvor till IRR-TV RF år 2021 har varit riktade till följande insatser:
 
41,3 % Missionsböcker, Evangeliserande böcker, Nya Testamenten och Johannes Evangeliet.
MedieMission har genom de överförda medlen till IRR-TV RF bidragit till dessa böckers tryckning och
distribution. 
 
29,1 % Kampanjböcker. MedieMission har bidragit till tryckning och distribution av evangeliserande
kampanjböcker för IRR-TV RF's kampanj i östra Ukraina och delvis till Ulan Bator i Mongoliet.
 
29,6 % Satellitsändningar i Mellanöstern och Israel. Kostnader för program och andra omkostnader i
samband med IRR-TV RF's satellitsändningar i Mellanöstern.
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samband med IRR-TV RF's satellitsändningar i Mellanöstern.

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Erhållna gåvor och bidrag 2 973 2 062 2 174 2 301 2 291
Resultat efter finansiella poster -24 -34 -19 96 -329
Balansomslutning 164 184 212 238 178
Eget kapital 134 159 193 212 116
      

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Erhållna gåvor och bidrag  2 973 287  2 061 602  
  2 973 287  2 061 602  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader 1 -2 997 453  -2 093 756  
Personalkostnader 2 0  -2 109  
  -2 997 453  -2 095 865  
Rörelseresultat  -24 166  -34 263  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -122  -117  
Resultat efter finansiella poster  -24 288  -34 380  
      
Resultat före skatt  -24 288  -34 380  
      
Årets resultat  -24 288  -34 380  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 3 0  0  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 793  5 793  
      
Kassa och bank  158 016  177 788  
Summa omsättningstillgångar  163 809  183 581  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  163 809  183 581  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital      
Balanserad vinst  158 581  192 962  
Årets resultat  -24 288  -34 380  
Summa eget kapital  134 293  158 582  
      
Kortfristiga skulder      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  29 516  24 999  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  163 809  183 581  
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Noter
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Inventarier, verktyg och installationer                                20%
 
 
 
Not 1 Övriga externa kostnader
 
Gåvor i form av likvida medel, med 2 580 000 kr, har lämnats till andra föreningar som förkunnar
evangelium samt bedriver humanitära insatser. Till IRR-TV Mediemission Finland har lämnats  
2 580 000 kr (föregående år  1 725 000 kr).
 
 2021 2020  
    
Lämnade gåvor 2 580 000 1 725 000  
 2 580 000 1 725 000  
    

 
 
Not 2 Medelantalet anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda 0 0  
    

 
 
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 19 259 19 259  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 259 19 259  
    
Ingående avskrivningar -19 259 -19 259  
Årets avskrivningar 0   
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 259 -19 259  
    
Utgående redovisat värde 0 0  
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