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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Odder Frimenighed. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finan-

sielle stilling samt resultatet.  

 

Odder, den 25. juni 2018 

 

 

Bestyrelse 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til betyrelsen i Odder Frimenighed 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Odder Frimenighed for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der om-
fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 
 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabs-
praksis. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion. 

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvi-

dere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-

skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte 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 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltviseller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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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 fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste 

• udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om 
• effektiviteten af foreningens 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 bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
• fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-

hed 

• 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 usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg-
ning 

• gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til 
• ækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-

nået 

• frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, 

• at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 bl.a. 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. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til god regnskabsskik. 
 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

 

Aarhus, den 26. juni 2018 
 
 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 
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Ledelsesberetning OFM 2017 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris.  

 

Alle nyanskaffelser ekskl. ejendomme udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. 

 

Der foretages ikke afskrivninger på bygninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 

Resultatopgørelse for 2017    

 Note 

                         

2.017  

                         

2.016  

Indtægter 1 1.125.589  1.013.877  

Personaleudgifter 2 -804.697  -668.043  

Menighedsaktiviteter 3 -284.730  -328.985  

Husleje 4 -24.454  -31.100  

Administration 5 -57.194  -64.365  

Årets resultat før R5  -45.486  -78.617  

Resultat R5 6 46.167  24.365  

Årets Resultat   681  -54.252  

    

    

Resultatdisponering    

Overført til egenkapital  681  -54.252  

Overført til ejendomskapital   0  0  

  681  -54.252  
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Balance 
Balance 2017    

    

Aktiver    

 Note 2017 2016 

Grunde og bygninger  5.777.261 5.777.261 

Materielle anlægsaktiver  5.777.261 5.777.261 

      

Anlægsaktiver i alt  5.777.261 5.777.261 

    

Depositum, Pakhuset  1.500 1.500 

Tilgodehavender  1.500 1.500 

    

Likvide beholdninger  3.791 0 

      

Omsætningsaktiver i alt  5.291 1.500 

      

Aktiver  5.782.552 5.778.761 

    

    

Passiver    

 Note   

Egenkapital 01.01. excl ejendomsfond  1.246.379 1.300.631 

Overført resultat  681 -54.252 

Ejendomsfond  1.200.000 1.200.000 

Egenkapital     2.447.060 2.446.379 

    

Begravelsesfond  24.562 24.562 

Diakonifond  9.922 9.922 

Evangelisationsfond  21.562 21.562 

Hensættelser  56.046 56.046 

    

Prioitetsgæld  3.112.500 3.112.500 

Langfristet gæld  3.112.500 3.112.500 

    

Bankgæld   53.666 

Depositum R4 og R5  45.984 11.940 

Skyldige omkostninger  39.524 26.220 

Skyldige feriepenge  81.438 72.011 

Kortfristet gæld  166.946 163.836 

      

Gældsforpligtelser  3.279.446 3.276.336 

      

Passiver  5.782.552 5.778.761 
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Noter 

1. Indtægter 2017  2016 

Gavebreve 407.994  406.804 

Gavebreve vedr. R5 0  0 

Gavetilsagn 416.130  350.138 

Gavetilsagn vedr. R5 0  0 

Andre gaver og kollekter 52.290  41.785 

Offentlige tilskud 82.427  88.709 

Kontingenter 56.101  48.919 

Lejr indtægter 26.340  0 

Øvrige indtægter 84.307  77.523 

 1.125.589   1.013.877 

 

2. Personaleudgifter 2017  2016 

Præster 625.705  565.722 

Ungdomsmedarbejder 68.904  0 

Værtspar 24.111  30.867 

Administration 59.849  62.725 

Diverse lønomkostninger 26.128  8.730 

 804.697   668.043 

 

3. Menighedens aktiviteter 2017  2016 

Kontingent DanskOase 31.250  29.707 

Gaver og kollekter videregivet 31.940  33.374 

PR, annoncer, udsmykning 1.837  7.745 

Menighedsblad 0  0 

SommerOase fællestelt og aktiviteter 20.872  23.306 

Kursusudgifter 388  4.387 

Kirkefrokost 25.208  26.087 

Lejr udgift 21.157  0 

Repræsentation 0  0 

Gaver 675  0 

Gaver til foreninger 12.468  6.000 

Julemarked og lign. 19.430  15.211 

Menighedsrådet 9.488  13.696 

Gudstjenester 16.787  16.974 

Lovsang og lyd 1.194  38.465 

Kirkelige handlinger 16.670  5.850 

Celle-klyngeledere 104  230 

Børn og unge 10.780  5.815 

Tjeneste og diakoni 70.790  58.975 

Ledertræning -6.308  43.162 

 284.730   328.985 

 



Odder Frimenighed 

 

11 

4. Husleje 2017  2016 

Pakhuset 24.454  31.100 

 24.454   31.100 

 

5. Administration 2017  2016 

Husleje kontor 1.101  14.672 

Kontorartikler og porto 11.507  19.930 

Lønadministration 3.525  3.386 

Telefoner 3.003  3.919 

Småanskaffelser 11.195  3.688 

Økonomisystem og IT 9.531  6.833 

Diverse 17.333  11.937 

 57.194   64.365 

 
 

6. Resultat R4 og R5 2017  2016 

Lejeindtægt Frisør 41.976  37.314 

Lejeindtægt R4 48.134  61.310 

Lejeindtægt kollektiv 132.923  135.367 

Lejeindtægt Cafe 35.545  26.395 

Andre indtægter 5.100  7.200 

Indtægter i alt 263.678   267.586 

    

Forsikringer 12.082  17.549 

Ejendomsskat 12.929  13.198 

Forbrugsafgifter 71.344  64.779 

TV og internet 11.953  17.911 

Anskaffelser og udsmykning 1.292  9.475 

Rengøring og vedligehold 42.848  56.422 

Diverse 0  2.000 

Udgifter i alt 152.448   181.334 

    

Resultat før finansiering 111.230  86.252 

    

Prioritetsrenter 59.008  60.462 

Andre renter og gebyrer 6.056  1.425 

Finansiering i alt 65.064   61.887 

    

Resultat R4 og R5 i alt 46.167  24.365 

 

 

 

 

 


