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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Foreningen Evangelist.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter forenings ønsker.



Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.
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Skævinge, den

Bestyrelsen

René A. Sørensen, formand

Lilian Laursen

Erik Christian Steenfelder
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Evangelist for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018,
der omfatter 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
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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 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 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 sparsommeligt. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om foreningens evne
til at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det er usikkert at kreditorerne fortsat vil yde kredit til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år, men at det er
ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er
udarbejdet under forudsætning af foreningens fortsatte drift.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 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 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 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 indflydelse 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
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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 fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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 ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige 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 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 noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
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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
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Likvide beholdninger indregnet med faktisk indestående på statusdagen.
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Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2018- 31. december 2018

Note

2018

2017

Salg

2

77

23.810

Tiende

3

81.805

231.517

Tilskud

4

50.563

49.330

132.445

304.657

Indtægter i alt

Penneo dokumentnøgle: T40YP-WQE8E-G4F1S-UTUFA-4VVWS-ZCVTH

Indtægter

Udgifter
Vareforbrug

5

4.000

4.699

Missionsprojekter

6

67.291

149.935

Administrationsomkostninger

7

72.394

134.790

Finansielle omkostninger

8

20

27

Afskrivninger

5.138

3.046

Udgifter i alt

148.843

292.497

Årets resultat

-16.398

12.160
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Aktiver pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

4.000

9.138

4.000

9.138

1.000

5.000

Anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar

Varelager
Tilgodehavender

9

0

0

Likvide beholdninger

10

24.632

41.006

25.632

46.006

29.632

55.144

Aktiver i alt
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Omsætningsaktiver
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Passiver pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

Egenkapital

-92.229

-75.831

Egenkapital i alt

-92.229

-75.831

114.207

123.471

7.654

7.504

121.861

130.975

29.632

55.144

Egenkapital

11

Leverandørgæld
Anden gæld

Passiver i alt

12
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Gæld
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Noter 1. januar 2018- 31. december 2018

1 Usikkerhed om fortsat drift
Foreningen har negativ egenkapital, hvilket betyder at gældsforpligtigelserne overstiger aktiverne.
Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje, hvilket forudsætter at kreditorerne, fortsat vil
stille den fornødne kredit til rådighed, samt at der i fremtiden opnås positive resultater.
Foreningen mister retten til at modtage gaver med fradragsret fra 1. januar 2019 såfremt den
ikke
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opfylder følgende to betingelser:
1) Antal myndige medlemmer (minimum 50)
2) Godkendelse som trossamfund uden for folkekirken
Foreningen udarbejder ikke budgetter.
2 Salg
Øvrigt salg

3 Tiende
Gaver
Kollekt
Diverse indtægter

4 Tilskud
Tips og Lotto midler

5 Vareforbrug
Lagerregulering
Vareforbrug, medie

2018

2017

77

23.810

77

23.810

2018

2017

79.205

209.589

0

19.278

2.600

2.650

81.805

231.517

2018

2017

50.563

49.330

50.563

49.330

2018

2017

4.000

3.000

0

1.699

4.000

4.699
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6 Projekter og arrangementer

2018

2017

50.999

75.699

0

9.991

Leje af lokaler

900

21.900

Leje af udstyr

0

4.958

12.608

33.234

2.784

4.153

67.291

149.935

2018

2017

Kontorartikler

5.197

7.872

Revision m.v.

10.750

7.500

Gebyrer

4.078

5.645

Telefon

7.837

8.362

IT

5.014

13.628

920

24.728

36.000

36.000

0

11.731

4.411

5.027

-1.813

14.297

72.394

134.790

2018

2017

20

21

0

6

20

27

2018

2017

0

0

0

0

10 Likvide beholdninger

2018

2017

Kassebeholdning

1.425

8.449

0

19.157

23.207

0

Bank, powerskolen

0

12.197

Bank, stævne

0

1.203

24.632

41.006

Støtte til andre
Annoncer

Rejseomkostninger
Diverse udgifter

7 Administrationsomkostninger

Honorarer og kørsel
Husleje kontor
Fortærring
Porto
Diverse

8 Finansielle poster
Renteudgifter
Renter kreditorer

9 Tilgodehavender
Andre tilgodehavender

Bank, erhverv 306
AL Bank
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11 Egenkapital

2018

2017

Egenkapital primo

-75.831

-87.991

Overført af årets resultat

-16.398

12.160

-92.229

-75.831

2018

2017

4

4

7.650

7.500

7.654

7.504

12 Anden gæld
SKAT
Afsat revisorhonorar
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Steenfelder

Rene Anholm Sørensen

Bestyrelsesmedlem
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Merete Jacobsen
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