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Organisation
Menigheden
Baptistkirken Nørresundby - Vodskov
Vestergade 73
9400 Nørresundby
CVR.nr. 19 15 28 12
Adresser
Kirken i Nørresundby
Vestergade 73, 9400 Nørreusndby
Kirken i Vodskov
Langbrokrovej 7, 9310 Vodskov
Udlejnings- og præstebolig
Vestergade 71, 9400 Nørresundby

Menighedsråd
Jens Kvist, formand
Svend Eli Jensen, næstformand
Jørn Johansen
Jette Lykke Jensen
Anni Olsen
Marie Eriksen
Allan Ibsen, præst
Kasserer
Else Würtz Nielsen
Menighedens webside
baptistnsb.dk
Pengeinstitut
Nordjyske bank, Torvet 4, 9400 Nørresundby
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Ledelsespåtegning
Menighedsrådet har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 2019 for Baptistkirken Nørresundby-Vodskov
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1283
af 15. november 2018 §§ 15 og 16 , herunde Årsregnskabslovens regler
for klasse A.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
menighedens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31.12.2019
samt af resultatet af menighedens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på årsmødet.

Nørresundby, den 25. februar 2020

__________________________
Jens Kvist, formand

________________________
Svend Eli Jensen

__________________________
Jørn Johansen

________________________
Jette Lykke Jensen

__________________________
Anni Olsen

________________________
Marie Eriksen

__________________________
Allan Ibsen
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Revisionspåtegning
Menighedens regnskab er revideret og fundet i orden.
Beholdning i kasse, bank og mobilePAY konto er forevist.
Nørresundby, den 31. januar 2020

_______________________

____________________________

Jesper Eriksen

Henning Olsesen
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Ledelsesberetning
Menighedens hovedaktivitet er at skabe et rummeligt kristent
kirkefællesskab med udgangspunkt i kirkerne i Nørresundby og Vodskov.
Økonomisk udvikling i året
Regnskabet 2019 for menigheden udviser et tilfredsstillende resultat på
147.063 kr., hvilket er væsentligt bedre end budgetteret. Af resultatet kan
109.428 kr. henføres til menighdens virke og 37.635 kr. henføres til menighedens
udlejnings- og præstebolig. Resultatet af menighedens virke er positivt
påvirket af kursregulering af værdipapirer med 27.825 kr.
Fremtiden
Da menigheden har en god likviditet, vil der også i det kommende år
blive satset på udadrettede aktiviteter.
Der er budgetteret med forøgede omkostninger i 2020, hvorfor der forventes et lavere resultat.
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Anvendt regnskabspraksis
Året 2019 er første år, hvor menigheden aflægger årsregnskab efter
årsregnskabslovens Klasse A regler, hvilket har medført omklassificeringer
af visse regnskabsposter i forhold til regnskabet for 2018.
Da det ikke har været muligt at fastslå kostpriser for menighedens grunde
og bygninger, er den hidtidige regnskabsmæssige værdi anset som
kostpris-grundlag for kommende afskrivninger over ansat brugstid.
Herudover er der i forhold til tidligere år foretaget ændringer af enkelte
Indtægts- og omkostningsposter, så Årsregnskabslovens krav om
opgørelse af bruttobeløb følges.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med de indtjenes, herunder
indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og
eventuelle nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde menigheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå menigheden, 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.
Ved indregning og måling tages højde for forudsigelige tab og risici,
der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter
forhold, der eksisterede på balancedagen.
Alle beløb i regnskabet er opgjort i DKK.
Resultatopgørelsen
Menighedsbidrag omfatter bidrag fra medlemmer omfattende gaver,
løbende ydelser og kollekter.
Andre driftsindtægter omfatter sekundære indtægter i form af lejeindtægter fra
kirkebygninger og udlejningsejendom, momsrefusion og modtagne kollekter til
andre formål.
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Omkostninger menighedsdrift omfatter omkostninger til missionstiltag, herunder
bidrag til Baptistkirken i Danmark, andre aktiviteter, administration og omkostninger til kirkebygningernes drift.
Andre omkostninger omfatter udgifter til drift af udlejnings- og præstebolig.
Personaleomkostninger omfatter lønvederlag, pension og feriepenge til
medarbejder, transportudgifter, vederlag til gæstetalere og sociale bidrag.
Finansielle poster omfatter i al væsentlighed urealiserede kursavancer på
værdipapirer.
Skat af årets resultat. Menigheden er fritaget for at betale skat af resultatet.
Balancen
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen
omfatter anskaffelsespris med tillæg af tilknyttede omkostninger indtil aktivet
er klar til brug.
Kostprisen opdeles i bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
for de enkelte bestanddele er forskellig.
Grunde og bygninger og andre anlæg måles efterfølgende til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er bygningernes kostpris med fradrag af forventet
restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid.
Der foretages linære afskrivninger over forventet brugstid således:
Bygninger
50 år
Andre materielle anlægsaktiver
5-20 år
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi
på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.
Finansielle anlægsaktiver (værdipapirer) måles til officiel børsværdi på
balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter.
Tilgodehavende måles og indregnes til kostpris, der normalt svarer
til nom. værdi. Der foretages nedskrivning til tab, hvor der foreligger
objektive indikationer på, at et tilgodehavende er værdiforringet.
Periodeafgrænsning. Der foretages periodeafgrænsning af indtægter og omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser måles til nom. værdi.
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Resultatopgørelse for 2019
note
Menighedsbidrag, kollekter

1

870.828

Andre indtægter

2

196.855

Indtægter i alt

1.067.683

Omkostninger menighedsdrift

3

366.666

Andre omkostninger

4

63.649

Resultat før personaleomk.

637.368

Personaleomkostninger

5

Af- og nedskrivninger, materielle anlægsaktiver

494.129
25.000

Resultat før finansielle poster

118.239

Finansielle indtægter

6

Finansielle udgifter

29.469
645

Årets resultat

147.063

Overskudsdisponering
Overført til næste år

147.063
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Balance 31. december 2019
Aktiver

note

Anlægsaktiver
Grunde og bygninger

7

Værdipapirer

3.195.000
82.997

Anlægsaktiver i alt

3.277.997

Omsætningsaktiver
Likvide midler

1.308.701

Omsætningsaktiver i alt

1.308.701

Aktiver i alt

4.586.698

Passiver
Egenkapital
Overført fra tidligere år

4.350.319

Overført, årets resultat

147.063

Egenkapital i alt

4.497.382

Langfristet gæld
Anden gæld

8

Langfristet gæld i alt

27.900
27.900

Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger

9

Kortfristet gæld

61.416
61.416

Passiver i alt

4.586.698
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Noter
1

Menighedsbidrag, kollekter
I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1283 af 15.11.2018 om Trossamfundsregistret § 17 oplyses, at menigheden ikke har modtaget donationer fra virksomheder
eller organisationer. Det oplyses at menigheden har modtaget følgende donationer
over kr. 20.000 fra enkeltpersoner:
Privat donator
50.000
Privat donator
45.400
Privat donator
35.500
Privat donator
34.950
Privat donator
24.850
Privat donator
24.200

2

Andre indtægter
Lejeindtægter kirkebygninger
Momsrefusion, andre kollekter mv.
Lejeindtægter udlejnings- og præstebolig

3

4

5

6

7

8

9

39.500
41.070
116.285
196.855

Omkostninger menighedsdrift
Missionsudgifter
Andre aktiviteter
Administration
Ejendomsomk., kirker

158.619
20.361
55.707
131.979
366.666

Andre omkostninger
Ejendomsomk., udlejnings- og præstebolig

63.649
63.649

Personaleomkostninger
Løn, pension, feriepenge og transport
Honorar, transport gæstetalere
Sociale bidrag

464.580
13.294
16.255
494.129

Finansielle indtægter
Kursregulering af værdipapirer
Udbytter mv.

27.825
1.644
29.469

Grunde og bygninger
Grund og kirkebygning, Nørresundby
Grund og kirkebygning, Vodskov
Grund og bygning, udlejnings- og præstebolig
Anden gæld
Anden gæld omfatter depositum og lån

470.000
990.000
1.735.000
3.195.000
27.900
27.900

Skyldige omkostninger
Feriepengeforpligtelse
Skyldig omkostninger

45.620
15.796
61.416
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