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Organisation
Menigtreden:
Baptistkirken Sindal
Spurvevej 20
9881 Bindslev
CVR.nr 39681528

Kirke:
Norregade 26
9870 Sindal

nfg fre dsr& dsfo rman d :
Hanne Weber'Hansen
Me
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Ledelsespitegning
Vi har dag.s. dato. b,eh,andlet og god-kendt iir,srapporten'for regriskabs&r,et 1. januar'december 20i I for Baptistkirkeir Sincjai,

31

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med *rsregnskabsloven og Lov om
trossamfund uden for folkekirken, Lov nr, 1533, 1gl1Z-ZA1T .
Qe! er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende b'illede af trossamfundets
aktiver og,passivei, fini.ansi.elle s.tilling,pr. et..decernber 201.8 sa,rnt af .res'r1{atet
af
ti"ossamfundeis akiiviteier foi' regnskabs€ii-et 1. januar 3i. december
201s,
-

Arsrapporten indstilles til godkendelse p6 Arsmodet.

Sindal den 24.januar'

2C1 9,

Menighedsr&d:

Formand Hanne Weber-Hansen

z*g/a**

\J+Er''lr

0ros-{r}

,

Baptistkirken $indal

slde 5

Assistanceerkl*ring.
Til nnenlgheden I Baptistkirken $imdat
ha.r opstiiiet medfolgende drrsregnskab for Baptistkirken Sindal pd grundtag
af oplysninger, De
har tilvejebragt. irrsregnskabet omlater resultatbpgarersa tari;ce og noter ior ndpiiegirren
$-indal for regnskabsdret 2018 samt envendt regdslabspraksis og anEre to*irr"nO"'*opr'sninger
tilpasees den i<oni<rete oBgav€.

)/i

Vi har udfsrt opg6v€n om opstiiling.af flnanaielle.oplyeninger: ioverenssternrnelse med internatjonaN
standard om beslaagtede opgaver, l$RS 4410, Op-gaver om opetilting itnnaniielfe'optysninger.

Vihar anvendt vores ekspefiise i regnskab og regnskabsalfaggelse til at assistere Dem med
udarbejdelsen og pr*sentatisnen at datte Arsregnskab i overdisstemmelse med

Arsregnskabslovens klasse A, Vi har overholdt rEtevante etiske krav i FSR danske revisorers
Etiske reglertorrevisorer, herunder principper vedrorende integritet, objektivitet,
iigfig
Itcmpetenee og fornaden omhs.

,{rsregnskabetsamt nojagtighedgn og fuldstmndigheden af de optysningel der er anvendt til
opstillingen af &r.*r'egnskabet, er Ebres ansvar.

D" ||.1 .opqavq. om opstilting, ef frnansielle oplysninger ikke er en ertctaer.ingsopgave rne* ekkerhed,
er vi ikke forpligiet til at verificer"e nojagtighe{q1 eller.tuldsiaendtgheCen it Cblpiy.sriinger,
* De har
givgt o.s til brug for at opstille drsregnskabet, Vi udtrykker derforlngen revisicns'eller
reviewkonkfusion oftt, hvorvidt Arsregnskabet er udarbejdet i oyerensstemmelse
med
6rsregnskabsloven.
Smsrum den 8. aprit201g
Reyisropfi rmaekEvan Klarholt

y'' ," - --*
- ;*{
-.ET;'(-*_=;,t*,;:,r' .u"{-.
Evan Klsrholt
registreret revisor,

Intern revlsion
Revisorer valgt i henhoNd

til

nlenighedens vedtaegter.

I foransiAende tegnskab for 2018 har vi foretaget stikprovekontrol af bilagsmaterialet,
gar.nt ,Bgget at reg-nskabet er i overenseternrnelse :rned ,bogforingen.

Beholdningskonti afstemt.
Den anfgr€.vaerdi af rnenighedens ejendomrne eg.inventarerikke efterprgvet,
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Ledelsesberetning
N,4en

ighedens, aktlviteier.

Menighedens hovedaktivitet er at drive kirke

i

sindar.

Okonomisk udvikling.
Der er ikl<e sket vesentlige andringer i menighedens skonomiske
forhold.
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Anvendt regnskabspraksis
Arsrappoften er aflagt i overens.stemmelse_med &r:s.regnskabslsyens,bestemrneleerfo.r:
Regnskabsklasse A.
,rEndring af regnskabspraksis
2018 er 1. regnskabsfir.hvor Baptistkirken Sindal anvender firsregnskabsloven som regnskabsmassig
begrebsramme for menighedens 6rsregnskab.
Det har derfor varet nadvendig at tilrette loalancen pr. 1 . januar 2018,.s€r menighedens aktiver
og passiver
er i overensstemmelse med Arsregnskabslovens'bestemmelser om indregningig mAling,
Belsbene er rettet direkte i egenkapitalen pr.

1.

januar 2018.

Da regnskabet ikke tidligere har varet offentliggjort, er der ikke medtaget oplysninger om de

regnskabsmessige konsekvenser af omlegningen.
Generelt om indregnlng og miling

I resultatopgsi'elsen indi-egnes indteegier i takt med, ai de indtjenes, herunder iirdregnes varcliregulering
af
finansielle aktiver og forpligtelser, I resultatopgurelsen indregries ligeledes alle omk6stninger, helunder*
afskrivnlnger og n edskrivninger,

Aktiver indregnes i balancen, ndr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde menigheden,
og aktivets vaerdi kan mAles pAlideligt,
Forpligtelser indregnes i balancen, ndr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil
frag6
menigheden, og forpligtelsens vardi kan m6les p6lideligt,

ved fprste indregning males.aktiverog forpligtelser til kostpris. Efterfalgende m6les aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser m&les til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv renie over labeliden" Amofiiserel kostpris opg@res som oprindeligt kostpris *eO"fr*Cr"g af eventuelle
afdrag samt tillag/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellei mellem kostpris og nominett betab.
Ved indregning og mAling tages hensyn til forudsigelige tab og i"isici, dei. fremkommer inden Arsi.apporien
aflegges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksisterede pa balancedagen.
Alle belob i regnskabet er opgjorl i DKK.

Resultatopgorelsen
Menighedsbidrag

nn.v.

Menighedsbidrag omfatter bidrag fra medlemmer, gaver, arv og andre bidrag der er ydet til menigheden.
Andre drlftsindtegter

fndrg driftsindtegter" indeholder regnskabsposter af sekunderkarakteriforhold til menighedens
hovedaktivitet herunder tejeindtaegter: fre rnidlertidlg udlejning af kirken og lejeindtegler.
beboelseslejlighed,

fL

ud{ejning af

Omkcstninger til menighedsdrift

omkostninger fil menighedsdrift omfatter omkostninger lil gudsfJen ester, madsr, udvalg, regame,
administration, lokaler, drift af ejendomme, gevinsutab p6 salg if driftsmidler m.v.
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Personaleomkostningeromfatter lon og gag_F-r.' incl feriepenge.og
oensioner, samt andre omkostninger. ti!
social sikring mv af menighedens medarbejder. I personatedmfoiininger
.r. tratrur.lJt *odtagne
godtgorelser fra offenfl ige myndigheder.
Finansielle poster
Finansielle poster indtagter og. omkosininger indregnes
i resultatopgarelsen med de belob der vedrorer
regnskabs3ret. Finansielle poster smfatt.,sitenteindt"egter
usl.91.11iu5toinger, real.nerede og urealisefede
kursgevinster.

$kat af 6r'ets r"esultat
Menigheden er fritaget for at betale skat af menighedens resultat.

Balancen
Nlate-riel le an

I

egsaktivel

Materielle anlegsaktiver m&les ved farste indregning til kostpris.
Kostprisen omfatter anskeffelsesprisen og omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen pd et samlet aktiv opdeles i separate bestanddeh,,der
afs*r,ives hver:forsig, hvis.brugstiden pa
de enkelte bestanddele er forskellige,
Glunde og bygningei'miiles iil dagsvardi, op-.og ireclski=ivning sker
over egenkapitaien p6 en seriig
opskrivningskonto. Der afskrives ikke p4 ejendommen
Driftsmateriel og inventar m6les til kostpris med fradrag af akkumuterede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restvardi
efter afsluttet brugstid,
Der foretages lineaere afskrivninger over den forventede brugstid,
baseret p6 folgende vurdering af
aktivernes forventede. bru gstideH

Bygninger
Andre anlag, driftsmaterjel og

Afskrives lkke

inventar

S-15

hr

Fortjeneste eller tab ved afhaendelse af materielle anlegsaktiver opgo,res som
fsrsksllen rnellern salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmissige verdipa
*"lg.ilc"p;ki"i. Fadjeneste eller
tab indregnes i resultatopgorelsen under andre eksterne om-kostninger,
Finansiielle anl€g

Deposita m6les til kostpris.
Den regnskabsmessige vardi af finansielle anlegsaktiver vurderes
6rligt for indikationer pd
verdifoningelse, ud over det som udtrykkes ved aiskrivning.
Foreligger: der indikationei: pA verdiforringelse, foretages nedskrivningstlest
af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver' Der for.etages nedskrivning til geninivindingsverdien,
hvis denne er lavere end den
regnskabsnnessi

g e.

vard

i,

Barsnoterede verdipapirer, der indregnes under finansielle aktiver, m&les til
dagsverdien p6 balanoedagen.
Realiserede/urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultafopg arelsen

uider finansielle indfagter og
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omkostninger.
Unoterede verd ipapirer optages til anskaffersessu mmen.
Tilgodehavender
Tflgodehavender mAles til amortiseret kostpris, der
sedvanligvis svarer til nominel verdi,
Der foretages nedskrivning til imadegaelse af tab, hvor
der vurderes at
p6' at et tilgodehavende-er'vardl{orringet' l-JvJs der.fofel]ggeren.ob.le.kiiv vare indtruffei en objektiv indikation
indikation Bdr, at et individuelt
tilgodehavende er verdiforilnget, foretiges nedskrivningi"S
inoiulJuult niveau,
NJedskrivninger opgores som forskeiien meliem den i"egnskabsmassige
vardi

af tiigodehavender og
nutidsvardien af de forventede pengestrCImme, herunJer reatisaiLnsverdi
af eveniuelle modtagne
sikkerhedsstitlelser. som diskonteringssats anvendes den effektive
rente for det enkehe

tilgodehavende.

Periodeafgran

sn

ingsposter

Perlodeafgrensningsposter, indregnet under aktiver, ornfatter
afholdte omkostninger vedrorend-e
efterfolgende regnskabs&r.

Galdsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatte_r geld til J<reditinstitutter
og leverandorgald indregnes ved
laneoptagetse til kostpris, svarende til iet modtagn" ptou.n,

efi"itr.or"g uir}.,olo[e-""-

transaktionsomkostninger. I efterfalgende period-er m6les ae
tininsieile i6rpri$eis#iil amortiseret kostpris,
Gaeld i ovrigt er mAlt til nettorealisationgvard,.
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Menighedsbidrag m,v,

466.772

Andre driftsindtagter

32.534

Indtegter i alt

499,306

Andre eksterne omkostninger
Resultat for personaleudgifter

Personaleornkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle antegsaktiver

- 219.s44
279,362
- 176.750

:40.000

Resultat for finansie$e poster

62,612

Finansielle indtagter

I

Finansielle udgifter

- 5,645

Arets resultat

Overs kudsdisponerin

56.976

g

:

Oveffu rt til reservationer
Overfsrt til naste 6r

Arets resultat

_

74.820
17.844
56.976

Baptistkirken Sindal

side

Balance pr, 31, decernber 2019
AKTIVER

ANLEGSAKTIVER
Grunde og bygnlnger
Andre anleg, drifismateriel og inventar

2.100.000
'120;000

Anlegsaktiver i ait

2l.20,00a

OMSIETNINGSAKTIVER
PeriodeafgransningsDoster
Likvide beholdninger

11.172
1.093.630

Omsaetnin gsaktiver i alt

1.104.8A2

AKTIVER ialt

3.324.802

PASSTVER

EGENKAPITAL
@vrige reserver

405,382

Overfart iil naste Ar

2.521.61,4

EGENKAPITAL ialt

2.926.996

LANGFRISTEDE GIELDSFORPLI GTELSER
Gald til'kreditinstitutter
Anden gald

2$ia4
122.10A

LANGFRISTEDE GELDSFORPLIGTELSER
KORTFRI STEDE GEI.DSFORPLI GTELSER
Leverandarer af varer og {jenesteydelser:
Anden geld, herunder skyldige skaiter og skyldige bidrag til sociat sikring

KORTFRISTEDE G,€LDSFCRPLI GTELSER
G,zELD

i alt

PASSIVER ialt

375.201

.

6.G45

15.960

22.605
397.8A6

3.324S92
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Noter

Menighedsbidrag og donationer

372.699

Legatindtegter
fZremerkede gaver

33,372
60,701

Menighedsbidrag m.v,

i

alt

466,772

Note 2 Andre driftsindtagter
Lejeindtegt kirken
Andre indtaegter i ovrigl
Andr:e

26.300
a ?aa

drifroindtagter i alt

32.534

Note 3 Omkostninger, menighedsdrlft
Andre eksterne omkostninger.
Missionsudgifter m.v.
Spejderkredsen
BiD og andre afregninger:
Inventar m.v.
Administration, regnskabsassistance m.v
Fristedet
Andre udgifter

47.681

7,240
64.272
6.343
18.701

16,792
4,813

Menighedens drift i att

165.802

Kirkebygningens drift.
El, vatme og vand
Forsikringer og afgifter
Reparationer og vedligeholdelse
Ejendommens drift i alt

37.767
7.993

I

,

_.

382

_54.142

Ancire eksterne omkostninger i alt

219,944

Note 4 Personaleomkostninger
Lonninger
Honorarer, godtgorelser m.v.
Karselsgodtgorelse
Andre omkostninger til social sikring

133,2A4
A 7nO

27,477
9.360

Personaleonnkostning.er: i ali

_126.750

Note 5 Finansielle udgifter
Renteudgifter, bank
Renteudgifter, realkredit

otz
5.023

Finansielle udgifter i alt
Note 6 Grunde og'bygninger
Norregade 26, 9870 Sindal
Gruncje og bygninger i aii

Note 7 Pantsetninge
Af geld til realkreditinstitutter forfalder ca. kr. 39.000 til betaling inden for: 1 6r,
Der er tinglyst pant kr. 700,000 i menighedens ejendom opfort under aktiver kr, 2.100,000
til sikkerhed for
pantebrevsgeJd opfort under geldsfor.pligtelser.

Note 6
Ledelsen erklerer at samtlino fnrnlintalcor harr rn{sp eVentUalfCrpligtelser, fi.emgAi.
af i,egnSkabet,

Note 9
Antal ansatte i dret er

1

5 h45

4 dAA
ndn
z.
I uvjzt lit

t

4nn nnn

