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Side 3

Organisation

Menigheden:
Frikirken, Sorø
Frederiksvej 18
4180 Sorø

CVR.nr 3610 3515
Mail: info@frikirken-soroe.dk

Menighedsråd:
Jacob Nielsen, formand – Allan Kjelkvist - Pia Daugaard, kasserer - Dianna
Højgaard, sekretær - Rune Høj Nielsen, næstformand – Maria Porter
Intern Revision
Henning Højgaard, Søstrædet 4, 4180 Sorø
Palle Christiansen, Odinsvej 7, 4200 Slagelse

Pengeinstitut
Den Danske Bank, Sorø afdeling
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Ledelsesberetning

Menighedens formål:

1. At være et fællesskab for alle, der søger Jesus Kristus.
2. At virkeliggøre missionsbefalingen ved at forkynde og udleve evangeliet om Jesus
Kristus lokalt, nationalt og internationalt.
3. At tjene diakonalt både indadtil og udadtil
4. At styrke og udvikle den enkelte til åndelig modenhed med Jesus Kristus som forbillede og
til tjeneste i Guds rige.
5. At arbejde for den kristne enhed i overensstemmelse med Det nye Testamentes lære.

Økonomisk udvikling.
Regnskabet følger stort set budgettet og giver et tilfredsstillende overskud.

Fremtiden.
Der er ikke planlagt større investeringer inden for de næste par år.
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Anvendt regnskabspraksis

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

Ændring af regnskabspraksis

2018 er første regnskabsår hvor Frikirken, Sorø anvender årsregnskabsloven som regnskabsmæssig
begrebsramme for menighedens årsregnskab.

Det har derfor været nødvendig at tilrette balancen pr. 1. januar 2018, så menighedens aktiver og
passiver er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling.

Beløbene er rettet direkte i primobalancen.

Da regnskabet ikke tidligere har været offentliggjort, er der ikke medtaget oplysninger om
de regnskabsmæssige konsekvenser af omlægningen.
Periodisering
Derlægges et væsentlighedskriterium til grund for periodisering
Der foretages udelukkende periodisering af ekstraordinære udgifter,hvorimod løbende
udgifter som abonnementer og forbrug af el, vand og varme ikke periodiseres, idet det ikke
vil ændre resultatet væsentligt
.

Generelt om indregning
Menigheden ejer ingen værdipapirer
I resultatopgørelsen indregnes alle afskrivninger og nedskrivninger på ejendom og inventar.

Alle beløb i regnskabet er opgjort i DKK.
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Resultatopgørelsen

Menighedsbidrag m.v.
Menighedsbidrag omfatter bidrag fra medlemmer, gaver, arv og andre bidrag der er ydet til
menigheden.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til menighedens
hovedaktivitet herunder lejeindtægter fra børne- og ungdomsarbejdet og lejeindtægter fra udlejning af
beboelseslejlighed.
Omkostninger til menighedsdrift
Omkostninger til menighedsdrift omfatter omkostninger til gudstjenester, møder, udvalg,
reklame, administration, lokaler, drift af ejendommen.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, incl feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring mv af menighedens medarbejder. Endvidere honorar og transportgodtgørelse til
gæstetalere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle poster
Finansielle poster indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster.
Skat af årets resultat
Menigheden er fritaget for at betale skat af menighedens resultat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.
Grunde og bygninger, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med
radrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi) eller afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
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50 år

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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5-15 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre eksterne omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer
på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Menigheden råder ikke over værdipapirer.

Tilgodehavender
Tllgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation
på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt
tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter
Jfr. Pkt 6 om periodisering

Gældsforpligtelser
Ingen
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Resultatopgørelse 1. januar . 31. december 2018
Note
1
2
3
4
5
6

Menighedsbidrag mv.
Andre driftsindtægter
Indtægter I alt
Omkostninger, menighedsdrift
Resultat før personaleomkostninger
Personaleomkostningr
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat

DKK
299.698
67.600
367.298
249.810
117.488
85.306
0
32.182
0
0
32.182

Balance pr. 31. december 2018
DKK
AKTIVER
Anlægsaktiver
Grund og bygning
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Værdipapirer og kapitalandele
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

3.300.000

83.430
3.383.430

PASSIVER
Egenkapitel
Overført fra tidligere år
Overført årets resultat
Overført til næste år
Egenkapital i alt

3.333.549
32.282
3.367.830

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter
Anden gæld
Gæld i alt
PASSIVER I ALT

15.600
3.383.430
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Noter

Note 1 Menighedsbidrag mv.
Menighedsbidrag og donationer
Øremærkede gaver

287.535
12.163

Menighedsbidrag mv. i alt

299.698

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses at menigheden ikke
har modtaget beløb fra virksomheder eller organisationer.
Note 2 Andre driftsindtægter
Lejeindtægt kirken
Lejeindtægt boligen
Andre driftsindtægter i alt
Note 3 Omkostninger, menighedsdrift
Menighedens drift
Socialt arbejde
Administration
Undervisning
PR
Telefon, internet, hjemmeside
Computerteknik og lydanlæg
Kurser, befordring, materialer
Bidrag til Det Danske Missionsforbund
Momskompensation af driftsudgifter 2017
Mission i alt
Ejendommens drift
Varme, el og vand
Forsikringer og ejendomsskat
Vedligeholdelse
Rengøring
Ejendommens drift i alt
Omkostninger, menighedsdrift i alt
Note 4 Personaleomkostninger
Gager og lønninger inkl. Pension og feriepenge
Note 5 Finansielle indtægter
Renter af bankindestående
Renter af værdipapirer
Note 6 Finansielle udgifter
Renteudgifter til kreditforeningen

10.000
57.600
67.600

23.194
12.068
7.643
10.700
8.211
19.306
9.121
50.000
0
140.243
61.825
18.297
29.345
109.467
258.263
85.306
0
0
0

