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LEDELSESP Å TEGNI NG 

Landsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for 
Nyt Liv Forbund for Evangelisation i Danmark. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægter og anvendt 
regnskabspraksis, der er beskrevet på side 6. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af institutionens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af institutionens finansielle stilling. 

Landsudvalget skal i henhold til reglerne i indsamlingsloven, erklære at alle indsamlinger er foretaget i 
overensstemmelse med indsamlingsreglerne. 

Voel, den 27. januar 2017 

Kasserer: ;15 

F orretni ngsudva 19: 

kcJo ßCG0)C~~ 
~ob Bach Christensen 

Næstformand 
Martin Thise Holm 
Formand 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

TU landsudvalget i Nyt Liv Forbund for Evangelisation i Danmark 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Nyt Liv Forbund for Evangelisation i Danmark for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet er udarbejdet af landsudvalget på grundlag af regnskabsbestemmelserne i ved 
tægter og anvendt regnskabspraksis, der er beskrevet på side 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ved 
tægter og anvendt regnskabspraksis, der er beskrevet på side 6. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revrsion og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af institutionen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions 
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Landsudvalgets ansvar for årsregnskabet 
Landsudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægter og regnskabspraksis som beskrevet side 
5, der anses for et acceptabelt grundlag. Landsudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som landsudvalget anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er landsudvalget ansvarlig for at vurdere institutionens 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 landsudvalget 
enten har til hensigt at likvidere institutionen, 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 fejl 
information, 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. 
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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 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 institutionens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af landsudvalget, er passende 
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har 
udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om landsudvalgets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs 
princippet 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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her 
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med landsudvalget 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. 

Frederikshavn, den 27. januar 2017 

Registreret revisor 
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS 

Årsrapporten for Nyt Liv Forbund for Evangelisation i Danmark for 2016 er aflagt i overensstemmelse 
med regnskabsbestemmelserne i vedtægter og nedennævnte anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon 
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris 
og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års 
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet og består primært af tilskud og gaver. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til løn, formålsbestemte aktiviteter og administra 
tion mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle ind 
tægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Institutionen er ikke skattepligtig. 

BALANCEN 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Gaver . 
Gavebreve . 
Møder og lejre . 
Undervisning . 
Driftstilskud Kulturministeriet . 

INDTÆGTER . 

Gaver videresendt . 
Gaver til forlag . 
Møder og lejre . 
Trykning af blad . 
Porto og gebyrer . 
Lønninger . 
Regulering feriepengeforpligtelse . 
Lønrefusioner . 
Arbejdsmarkedspension . 
Sociale bidrag medarbejdere . 
Rejse- og kørselsgodtgørelse . 
Kontorhold. . 
Telefon og telefax . 
Revision . 
EDB-udgifter . 
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser . 
Kontorleje . 
Gebyr indsamlingsnævn . 
Diverse . 

UDGIFTER . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Hensat til LU disponerer , 
Overført resultat. , 

I ALT ' 
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2016 2015 

626.845 536.440 
274.734 271.066 
397.243 377.178 
5.985 O 

63.326 65.085 

1.368.133 1.249.769 

-180.892 -140.287 
-9.330 -15.985 

-176.490 -143.222 
-51.868 -51.768 
-56.786 -53.317 
-473.200 -463.332 

2.684 -7.063 
O 12.207 

-78.854 -77.925 
-10.576 -9.695 
-7.242 -4.515 
-3.561 -4.381 
-3.635 -3.411 

-22.875 -24.750 
-23.355 -26.857 
-8.799 -613 

O -5.000 
-2.000 O 
-5.751 -984 

-1.112.530 -1.020.898 

255.603 228.871 

100.000 
155.603 

75.000 
153.871 

255.603 228.871 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Tilgodehavende gaver og gavebreve . 
Udlån til Kristent Skole- og Kursuscenter . 
Tilgodehavender . 

Handelsbanken. . 
Likvide beholdninger . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital primo . 
Reserve for hensat til videoprojekt "Bibeltime" . 
Reserve for hensat til LU disponerer . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL . 

Diverse omkostningskreditorer . 
Skyldig A-skat og AM-bidrag . 
Skyldig ATP . 
Skyldige MP Pension . 
Feriepengeforpligtelse . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2016 2015 

o 1.000 
2.000.000 2.000.000 
2.000.000 2.001.000 

702.989 529.171 
702.989 529.171 

2.702.989 2.530.171 

2.280.260 2.126.389 
75.000 75.000 
100.000 100.000 
155.603 153.871 

2.610.863 2.455.260 

25.577 o 
14.717 14.015 
1.136 1.080 

o 6.437 
50.696 53.379 
92.126 74.911 

92.126 74.911 

2.702.989 2.530.171 



NOTER 

Egenkapital 

Hensættelse Hensættelse 
videoprojekt LU 

Egenkapital "Bibeltime" disponerer I alt 

Egenkapital1. januar 2016 ......................... 2.280.260 75.000 100.000 2.455.260 
Forslag til årets resultatdisponering ............... 155.603 100.000 255.603 
Udbetalt henlæggelse i året ........................ -100.000 -100.000 

Egenkapital 31. december 2016 .................. 2.435.863 75.000 100.000 2.610.863 

9 

Note 

1 


