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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 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 30. juni 2020 

Bestyrelse
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang 

Til bestyrelsen i Odder Frimenighed 

Konklusion 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Odder Frimenighed for regnskabsåret 01/01/2019 – 

31/12/2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-

praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-

året 01/01/2019 – 31/12/2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for 

små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbej-

des efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Re-

visors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-

melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 

er vores opfattelse, at det opnåede bevis 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 for nødven-

dig 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 foreningens 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 foreninges, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlin-

ger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører 

specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er 

hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger 

samt vurdering af det opnåede bevis. 
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Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker 

derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-

den opnået ved den udvidede gennemgang 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 årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlin-

formation i ledelsesberetningen.  

Aarhus, den 30/06/2020 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Jakob Boutrup Ditlevsen  
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 27725 
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Ledelsesberetning OFM 2019

Aktiviteter og arrangementer 

Odder Frimenighed (OFM) har ændret ledelsesstruktur med etablering af et forretningsudvalg, som består af 

henholdsvis formand, næstformand og mindst en af de to præster i menigheden. Hvert  MR-medlem deltager 

endvidere i ledelsen af et af menighedens 4 hovedområder: Gudstjeneste, Børn&Unge, Celle&Fællesskab og 

Diakoni. 

Igen i 2019 har året været præget af mange forskellige arrangementer og aktiviteter. Der har været afholdt 

weekendlejr på Grejsdalens Efterskole, hvor Jens-Petter Jørgensen fra Norge underviste på sin sædvanlige 

engagerende måde. Af andre større begivenheder kan nævnes undervisningsweekenden om Helligåndens 

kraft, Fastelavnsfest (med mere end 100 deltagere fra byen), Palmesøndag, høstfest og krybbespil.  

Der er fortsat flere diakonale fællesskaber i OFM, her kan nævnes åben madklub, Nye netværk i samarbejde 

med Blå Kors, Familieven hvor en fra menigheden jævnligt mødes med en eller flere i en familie. Dertil ”Odder 

hjælper Odder”, som primært omfatter julehjælp 

Hver torsdag mødes flere end 30 til Legestue, for babyer og deres forældre. 

I 2019 har der også været arbejdet på, at finde en løsning på OFM´s ret akutte behov for større 

gudstjenestelokale. Dette lykkedes ikke, og der arbejdes videre med dette i 2020. 

Antal medlemmer/deltagere:

135 voksne medlemmer og 94 under 18 år, dvs. i alt 229 medlemmer 

7 nye medlemmer i 2019, heraf 4 ifm dåb 

6 konfirmander 

1 bryllup 

3 begravelser 

Vision 2018-2022 

Vi er halvvejs i menighedens 5 årige vision ”Hele vejen”. Første år var temaet ”Fortrolighed med Guds stemme 

i hverdagen”, i 2019 ”Fortrolighed med åndens kraft i hverdagen”, og i 2020 vil temaet være ”Kaldet til at være 

medmenneske – Hvad kalder Odder på?” Vi hører et kald til at være et menneske, som vores næste har brug 

for. 

Vores nye vision bærer stadig DNA fra forrige visioner, så engagementet overfor vores bys borgere, erhvervs-

liv samt myndigheder fortsætter uformindsket. 

Medarbejdere i 2019 

2019 blev året, hvor den ene af OFM´s præster søgte nye udfordringer. Menighedsrådet brugte således de 

sidste par måneder af 2019 på at udtænke og planlægge en proces for at finde en ny præst, hvilket heldigvis 

lykkedes. Ansættelsesniveauet i 2019 var således: 

Præst,100 %  
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Præst, 50%  

Børne&Ungemedarbejder. 50% 

Administration, ca. 30%  

Diakoni, 25%  

Ungekollektiv 

Frivillig stab  

Økonomi 

Det endelige årsresultat for 2019 ender med et lille overskud på 5662 kr, hvilket må anses for at være tilfreds-

stillende i forhold til, at vi i 2019 også hævede budgettet, for at øge ansættelsesgraden fra 25% til 50 % for 

børne og ungemedarbejderen.  

OFM´s samlede økonomi er således i fin balance med opsparing til gældsafvikling også i 2019. Udlejninger af 

Caféen og kollektivet har ligget under sidste års niveau, hvilket er noget af grunden til at overskuddet ikke 

bliver så stort som sidste år.  

Der har været ansøgt og bevilget fondsmidler til det diakonale arbejde i OFM, hvilket i perioden 2018-2020 

har hævet aktivitetsniveauet. Når fondsmilderne ophører i 2020, er det vort håb, at vi kan opretholde dette 

niveau gennem en stigning af medlemmer og forøgelse af gaveindtægter. 

Asbjørn Ramlov 
Menighedsrådsformand 
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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 øko-

nomiske 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 fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

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

skrevet 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 ned-

skrivninger 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 2019 

Note 2019 2018

Indtægter 1 1.403.864 1.284.016

Personaleudgifter 2 -953.667 -814.277

Menighedsaktiviteter 3 -363.185 -337.392

Husleje 4 -33.039 -33.500

Administration 5 -51.067 -37.259

Årets resultat før R5 2.905 61.588

Resultat R5 6 2.757 151.292

Årets Resultat  5.662 212.880

Resultatdisponering 

Overført til egenkapital 5.662 212.880

Overført til ejendomskapital  0 0

5.662 212.880
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Balance 

Aktiver 

Note 2019 2018

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 333.864 231.886

Omsætningsaktiver i alt 335.364 233.386

Aktiver 6.112.624 6.010.647

Passiver 

Note 

Egenkapital 01.01. excl ejendomsfond 1.459.940 1.247.060

Overført resultat 5.662 212.880

Ejendomsfond 1.200.000 1.200.000

Egenkapital    2.665.602 2.659.940

Begravelsesfond 24.562 24.562

Diakonifond 28.796 25.049

Evangelisationsfond 21.562 21.562

Hensættelser 74.920 71.173

Prioitetsgæld 3.080.040 3.112.500

Langfristet gæld 3.080.040 3.112.500

Depositum R4 og R5 39.370 51.422

Skyldige omkostninger 150.890 31.434

Skyldige feriepenge 101.802 84.178

Kortfristet gæld 292.062 167.034

Gældsforpligtelser 3.372.102 3.279.534

Passiver 6.112.624 6.010.647
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Noter 

1. Indtægter 2019 2018

Gavebreve 402.200 358.700 

Gavetilsagn 562.390 548.569 

Andre gaver og kollekter 57.973 46.266 

Offentlige tilskud 87.564 85.131 

Borgfonden 108.750 37.500 

Kontingenter 55.975 53.325 

Lejr indtægter 24.725 22.625 

Øvrige indtægter 104.286 131.901 

1.403.864 1.284.016 

2. Personaleudgifter 2019 2018

Præster 584.457 627.168

Børne-Ungdoms leder 169.977 76.387

Vært 27.777 31.200

Administration 85.697 60.453

Andre ansættelser og frivillig stab 55.130 5.000

Diverse lønomkostninger 30.629 14.068

953.667 814.277

3. Menighedens aktiviteter 2019 2018

Kontingent DanskOase 34.170 33.660

Gaver og kollekter videregivet 48.070 46.766

PR, annoncer, udsmykning 12.250 2.465

SommerOase fællestelt og aktiviteter 24.013 21.389

Kursusudgifter 10.151 2.110

Kirkefrokost 24.491 23.525

Lejr udgift 22.693 23.660

Repræsentation 6.887 0

Gaver 297 364

Gaver til foreninger 10.450 5.000

Julemarked og lign. 16.474 18.665

Menighedsrådet 10.261 6.601

Gudstjenester 17.614 13.845

Lovsang og lyd 2.370 0

Kirkelige handlinger 2.641 6.455

Celle og fællesskab 665 0

Børn og unge 6.549 9.602

Tjeneste og diakoni 10.300 1.942

Julehjælp 72.169 91.888

Ledertræning 30.670 29.457

363.185 337.392
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4. Husleje 2019 2018

Pakhuset 33.039 33.500

33.039 33.500

5. Administration 2019 2018

Kontorartikler og porto 6.959 3.470

Lønadministration 5.160 4.598

Telefoner 2.889 4.347

Småanskaffelser 14.530 2.776

Økonomisystem og IT 8.136 9.682

Diverse 13.392 12.387

51.067 37.259

6. Resultat R4 og R5 2019 2018

Lejeindtægt Frisør 43.416 42.684

Lejeindtægt R4 50.400 54.600

Lejeindtægt kollektiv 145.015 227.559

Lejeindtægt Cafe 48.150 45.240

Andre indtægter 8.800 7.100

Indtægter i alt 295.781 377.183

Forsikringer 12.525 12.280

Ejendomsskat 13.117 13.023

Forbrugsafgifter 73.841 67.860

TV og internet 12.633 12.063

Anskaffelser og udsmykning 3.580 28.228

Rengøring og vedligehold 104.450 31.619

Diverse 897 1.013

Udgifter i alt 221.043 166.085

Resultat før finansiering 74.738 211.098

Prioritetsrenter 71.178 59.003

Andre renter og gebyrer 803 803

Finansiering i alt 71.981 59.806

Resultat R4 og R5 i alt 2.757 151.292


