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Ledelsespåtegning 
 
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Nexø Frikirke.  
 

 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter forenings øn-
sker. 

 
 Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resul-

tatet. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Nexø, dags dato 
 
 
 

Michael Grønbech-Dam  Mette Grønbech-Dam 

   

Steffen Andersen  Martin Tengberg 

   

Hasse Falk Jakobsen   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til foreningens medlemmer 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Nexø Frikirke for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017, der om-
fatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 
god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og 
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 
 
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 revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 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 gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Revisionen er ligeledes foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3, hvilket vil 
sige, at vi har kontrolleret at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 stk. 1 
og 2 – tilskuddet er anvendt i tilskudsåret – tilskuddet er brugt til formålet og tilskudsmidlerne er anvendt spar-
sommeligt. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 foreningens evne til at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, ind-
stille 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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække 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 indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 revisi-
onsbevis, 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. 
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 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-
teten af foreningens interne kontrol. 
 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige 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 foreningens 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 revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort-
sætte driften. 
 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-
melse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

 
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. 
 
 
Roskilde, dags dato 
 
MER REVISION A/S 
CVR.nr. 32 34 47 20 
 
 
Merete Jacobsen 
Mne560 
Registreret revisor - FSR danske revisorer 



Nexø Frikirke 
CVR- nr. 21353736 

Regnskab for 1. januar 2017- 31. december 2017 
 

side 5  
 

Anvendt regnskabspraksis 
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter vedrørende regnskabsåret er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører regnskabsåret. 
 
Udgifter i henhold til formålet samt administrationsomkostninger er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører 
regnskabsåret. 
 
Aktiverne 
 
Tilgodehavender er indregnet til den nominelle værdi på statusdagen. 
 
Likvide beholdninger indregnet med faktisk indestående på statusdagen. 
 
Passiverne 
 
Egenkapitalen er et udtryk for de samlede aktiver fratrukket den samlede gæld, reguleret med eventuelle regule-
ringer fra tidligere år. 
 
Gæld er indregnet til den nominelle værdi. 
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Resultatopgørelse  1. januar 2017 - 31. december 2017 

 Note 2017 2016 

    
     

Indtægter    
Tiende og gaver  817.201 700.296 
Mission   28.887 14.677 
Mission (Skolepenge, børnepenge)  151.087 144.438 
Kollekt  40.283 41.845 
Tipsmidler  57.201 61.513 
Momskompensation  12.696 13.190 
Diverse (inkl. lejr gebyr)  45.870 17.920 
Indtægter i alt  1.153.225 993.879 

    
Udgifter    
Løn 1 567.183 446.556 
Andre omkostninger 2 65.302 157.698 
Lokaleomkostninger 3 145.113 131.492 
Administration 4 53.601 63.032 
Renteudgifter  442 1.962 
Mission og børnearbejde 5 270.132 308.083 
Projekter 6 -3.878 6.367 
Udgifter i alt  1.097.895 1.115.190 

    
Årets resultat  55.330 -121.311 
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Aktiver pr. 31. december  2017   
 

    
 Note 2017 2016 

    
    
Mellemregning, skibet  0 12.120 
Tilgodehavender  9.990 0 
Likvide beholdninger 7 14.732 6.276 

  24.722 18.396 

    
Aktiver i alt  24.722 18.396 
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Passiver pr. 31. december  2017   
 

    
 Note 2017 2016 

    
Egenkapital 8   
Egenkapital    -25.032 -80.362 
Egenkapital i alt  -25.032 -80.362 

      
Gæld     
"Mor & Barn"  20.358 37.157 
Mellemregning, skibet  283 0 
Danske Bank, 60059373  0 37.096 
A-skat og AM-bidrag  15.654 15.200 
ATP  5.112 5.112 
Andre skyldige omkostninger   8.347 4.193 

  49.754 98.758 

    
Passiver i alt  24.722 18.396 
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Noter 1. januar 2017 - 31. december 2017  
 

      
      
1 Løn   2017 2016 

 Løn    520.709 478.608 

 Honorarer   9.135 5.000 

 Kørsel og rejser   34.123 28.888 

 Sociale bidrag og pensioner   100.855 80.942 

 Løntilskud   -97.639 -146.882 

    567.183 446.556 

        

      
2 Andre omkostninger   2017 2016 

 Arrangementer   12.703 6.813 

 Køb af mad  55.998   
 Madindtægter  39.884 16.114 15.023 

 Kursusudgifter   15.755 20.935 

 Himmel og jord   0 7.364 

 Doneret til Skibet   0 82.469 

 Frikirkenet   10.000 10.000 

 Gaver og repræsentation   5.557 3.148 

 Bøger   5.173 11.946 

    65.302 157.698 

      
      

3 Lokaleomkostninger   2017 2016 

 Husleje   120.000 120.000 

 Udsmykning   4.512 3.970 

 Vedligeholdelse   11.804 1.702 

 Småanskaffelser   6.016 5.064 

 Rengøring   2.781 756 

    145.113 131.492 
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4 Administration   2017 2016 

 Kontorartikler   364 2.823 

 IT udgifter   6.197 7.235 

 Telefon og internet   6.765 7.454 

 Porto og gebyrer   3.956 4.979 

 Reklamer og annoncer   2.500 4.441 

 Regnskab   27.213 27.144 

 Løngebyrer   1.650 1.020 

 Forsikringer   828 6.670 

 Øvrige administrationsomkostninger   4.128 1.266 

    53.601 63.032 

      
5 Mission og børnearbejde   2017 2016 

 Mission   80.014 69.390 

 Mission (Skolepenge, børnepenge)   162.475 161.817 

 Diverse / Julehjælp   11.835 5.895 

 Børnearbejdet   2.308 1.481 

 Rock Solid & J-Kids   13.500 69.500 

    270.132 308.083 

      
      

6 Projekter   2017 2016 

 Resultat af Events 2017 (underskud)   -600 0 

 Resulat af AFK 2017 (overskud)   4.478 -6.367 

    3.878 -6.367 

      
      

7 Likvide beholdninger   2017 2016 

 Kassebeholdninger   1.000 1.000 

 Danske Bank, 60059373   5.815 0 

 Danske Bank, 4422 133518   7.917 2.276 

 Danske Bank, 4422 179992   0 3.000 

    14.732 6.276 

      
      

8 Egenkapital   2017 2016 

 Egenkapital primo   -80.362 40.949 

 Overført af årets resultat   55.330 -121.311 

 Egenkapital i alt   -25.032 -80.362 

      
9 Eventualforpligtelser     
 Der er en feriepengeforpligtelse  på kr. 62.000    

 


