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OPLYSNINGER OM KIRKEN
Kirken

Brunstad Kristne Menighed, Holstebro
Vester Feldborgvej 18
7540 Haderup
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

18 62 30 72
Feldborg
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Maibritt Nielsen, formand
Arne Schytt, kasserer
Matti Reinikeinen
Henriette Riis Jeppesen
Mathias Nielsen
Stefan Meier

Revision
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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2018 for
Brunstad Kristne Menighed, Holstebro.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af kirkens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Kirkens årsregnskab godkendes.
Feldborg, den 20. maj 2019

Bestyrelse
________________________
Maibritt Nielsen
Formand

________________________
Arne Schytt
Kasserer

________________________
Matti Reinikeinen

________________________
Henriette Riis Jeppesen

________________________
Mathias Nielsen

________________________
Stefan Meier
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Brunstad Kristne Menighed, Holstebro
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Brunstad Kristne Menighed, Holstebro for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af kirkens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
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 kirken 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 revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den anvendte regnskabspraksis. 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 kirkens 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 kirken, 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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 kirkens 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 kirkens
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 kirken 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 på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med ledelsen 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Herning, den 20. maj 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Steen Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23302
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LEDELSESBERETNING
Kirken
Brunstad Christian Church er et trossamfund med basis i Det Nye Testamente og med tro på Bibelen
som «Guds ord». Udover denne grundvold findes der ingen lære, ingen betingelser og ingen
forskelsbehandling af personer. Troen på Jesus som Guds Søn, Helligånden, syndernes forladelse,
dåben og nadveren er helt grundlæggende.
Vi er en menighed med et højt aktivitetsniveau, både af åndelig og mere praktisk art. Gennem alle
aktiviteterne er vi optagede af at styrke fællesskabet og trivselen, således at hver enkelt kan udvikle
sig.
Det er vigtigt, at individet tager ansvar og engagerer sig i samfundet, hvor det er naturligt efter evner
og anlæg. Samtidig ser vi på ægteskabet og familien som hovedspiller i et sundt og velfungerende
samfund.
De fleste af vores medlemmer er børn og unge, og det meste af vores ressourcer og indsatser sættes
ind her. Vi oplever, at det er en god investering for fremtiden at satse på børn og ungdom, og vi ser
hele tiden opmuntrende og gode resultater. Nye generationer vokser op og trives, og de finder sine
roller som deltagere og medmennesker. Vores mål for børn og unge er, at de kan udvikles i et sundt og
godt kristenliv, hvor de trives og kan udvikle sig efter de talenter og ønsker, som de har, og dermed
også blive nyttige og gode samfundsborgere.
Overordnet i alt vi gør, er det mennesker, som er målet, og vores aktiviteter skal fremme trivsel og
tilhørighed, respekt og ligeværdighed for vores medmennesker.
DKM Service Vest
DKM Service Vest har haft fokus på at skaffe lettere indtægtsgivende arbejdsopgaver. Mange af
menighedens medlemmer skaffer selv indtægtsbringende arbejdsopgaver, der understøtter vores
opsparingsplan til brug for nyt kirkebyggeri. DKM Service Vest er ved at opbygge en kundebase, ikke
mindst er arbejdskraften efterspurgt i forbindelse med service- og vikaropgaver.
Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for kirkens
finansielle stilling.
Ledelsens forventninger til fremtiden
Kirkens medlemstal vokser, og vi får hele tiden nye behov for bedre tilbud til nye og større
arrangementer. Mange børn og unge vokser op, og vi må planlægge fremtiden i dag således, at der er
gode muligheder for dem, som vil være aktive medlemmer i kirken i fremtiden.
I vores opsparingsplan ligger en målsætning om inden år 2020 at opbygge en egenkapital på 50% af de
forventede investeringer til et nyt kirkecenter. Vi mener, at det er en god løsning, som har som
hovedhensigt at sikre kapital og gennemføre planer med udgangspunkt i en forventet vækst.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for Brunstad Kristne Menighed, Holstebro er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmer for klasse A virksomheder.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af kirkens aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er
tilstrækkelig.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser kirkens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter omfatter kontant indsamlede beløb, gaver samt indbetalinger i henhold til forpligtelseserklæringer dækkende perioden frem til regnskabsårets udløb. Indtægter ved salg af ydelser
indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets
udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægterne indregnes
eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Momskompensationen
indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.
Omkostninger
Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter rejseudgifter, kurser og andre omkostninger i forbindelse med
udførelsen af kirkens og DKM Service Vests arbejde.
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til kirkens drift samt omkostninger til levering af ydelser.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration af kirken
og dens aktiviteter.
Arrangementer, fester mv.
Omkostningerne vedrører arrangementer, fester, kurser, stævner samt gaver i forbindelse med
mærkedage mv.
Børne- og ungdomsarbejde
Omkostningerne omfatter kirkens børne- og ungdomsarbejde.
Mission
Omkostningerne vedrører ydelser til hjælpearbejde, etablering af nye kirker i udlandet mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Grunde
og bygninger måles til kostpris.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Bygninger: 50 år.
Andre anlæg, driftsmidler og inventar: 5 - 10 år.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og
for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
lånoptagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER, I ALT
Note

2018

2017

INDTÆGTER..............................................................

1

8.627.571

9.248.816

Personaleomkostninger.................................................
Driftsomkostninger......................................................
Administrationsomkostninger..........................................
Arrangementer, fester mv..............................................
Børne- og ungdomsarbejde.............................................
Mission.....................................................................

2
3
4
5
6
7

-55.082
-1.403.663
-281.975
-773.437
-265.708
-1.947.247

-83.988
-1.466.331
-386.955
-1.695.541
-123.650
-13.505.167

OMKOSTNINGER.........................................................

-4.727.112

-17.261.632

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER......................................

3.900.459

-8.012.816

Af- og nedskrivninger ...................................................

-162.358

-121.799

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER...............................

3.738.101

-8.134.615

Gevinst ved salg af kapitalandel......................................
Fortjenste ved salg af ejendom.......................................
Finansielle indtægter...................................................
Finansielle omkostninger...............................................

0
0
706.897
-335.412

3.000.000
300.729
188.314
-868.993

4.109.586

-5.514.565

ÅRETS RESULTAT........................................................

8
9
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER, KIRKEN
Note

2018

2017

INDTÆGTER..............................................................

1

1.046.319

1.675.290

Personaleomkostninger.................................................
Driftsomkostninger......................................................
Administrationsomkostninger..........................................
Arrangementer, fester mv..............................................
Børne- og ungdomsarbejde.............................................
Mission.....................................................................

2
3
4
5
6
7

-19.151
-543.928
-115.531
-773.437
-265.708
-1.947.247

-80.617
-548.787
-144.600
-1.695.541
-123.650
-13.505.167

OMKOSTNINGER.........................................................

-3.665.002

-16.098.362

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER......................................

-2.618.683

-14.423.072

Afskrivninger.............................................................

-140.978

-97.336

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER...............................

-2.759.661

-14.520.408

0
706.897
-335.284

3.000.000
187.959
-831.809

-2.388.048

-12.164.258

Gevinst ved salg af kapitalandel......................................
Finansielle indtægter...................................................
Finansielle omkostninger...............................................
ÅRETS RESULTAT........................................................

8
9
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER, DKM SERVICE VEST
Note

2018

2017

INDTÆGTER..............................................................

1

7.581.252

7.573.526

Personaleomkostninger.................................................
Driftsomkostninger......................................................
Administrationsomkostninger..........................................

2
3
4

-35.931
-859.735
-166.444

-3.371
-917.544
-242.355

OMKOSTNINGER.........................................................

-1.062.110

-1.163.270

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER......................................

6.519.142

6.410.256

Afskrivninger.............................................................

-21.380

-24.463

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER...............................

6.497.762

6.385.793

0
0
-128

300.729
355
-37.184

6.497.634

6.649.693

Fortjeneste ved salg af ejendom......................................
Finansielle indtægter...................................................
Finansielle omkostninger...............................................
ÅRETS RESULTAT........................................................

8
9
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2018

2017

10
11
11

8.164.056
6.250
369.470

8.186.561
12.500
117.329

8.539.776

8.316.390

787.695
1.036.621
15.168.999
23.449
4.237.159

259.291
1.407.760
13.866.229
176.625
1.759.229

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

21.253.923

17.469.134

AKTIVER...................................................................

29.793.699

25.785.524

26.538.299

22.428.713

DLR Kredit................................................................

2.505.117

2.736.063

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER.............................

2.505.117

2.736.063

188.999
561.284

0
620.748

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER.............................

750.283

620.748

PASSIVER..................................................................

29.793.699

25.785.524

Ejendommen Vester Feldborgvej 18..................................
Legeplads.................................................................
Driftsmidler og inventar................................................
ANLÆGSAKTIVER........................................................
DKM Service Vest grunde og ejendomme............................
Tilgodehavender fra salg...............................................
Brunstad Christian Church Norge (langfristet tilgodehavende)...
Andre tilgodehavender..................................................
Likvide beholdninger....................................................

12
13

PASSIVER
EGENKAPITAL............................................................

Kirken, driftskredit......................................................
Anden gæld...............................................................

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14

15

16

13

NOTER
2018

2017

Indtægter
Kirken
Gaver, LL § 8A............................................................
Kontraktsbidrag, LL § 12, stk. 3.......................................
Momskompensation......................................................
Andre indtægter.........................................................

DKM Service Vest
Arbejdsudlejning mv....................................................
Andre ydelser.............................................................

Indtægter i alt...........................................................

1
474.065
377.900
70.084
124.270

1.151.778
319.100
0
204.412

1.046.319

1.675.290

7.375.011
206.241

7.568.086
5.440

7.581.252

7.573.526

8.627.571

9.248.816

Personaleomkostninger
Kirken
Rejseudgifter mv. .......................................................
Kurser......................................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................

DKM Service Vest
Øvrige personaleomkostninger ........................................

Personaleomkostninger i alt..........................................

Note

2
19.151
0
0

64.699
7.988
7.930

19.151

80.617

35.931

3.371

35.931

3.371

55.082

83.988

14

NOTER
2018

2017

Driftsomkostninger

3

Kirken
Ejendommen Vester Feldborgvej 18
Vedligeholdelse..........................................................
Opvarmning...............................................................
El...........................................................................
Vand.......................................................................
Ejendomsskat og forsikringer..........................................
Rengøring mv.............................................................
Diverse lokaleomkostninger............................................

100.822
51.796
79.008
9.058
48.363
46.884
8.302
344.233

93.113
70.875
85.163
9.887
47.041
19.114
16.527
341.720

29.304
-14.074
0
15.230

29.039
-23.096
-3.469
2.474

128.566
0
1.958
53.941
184.465

47.808
4.232
125.224
27.329
204.593

Kirken i alt...............................................................

543.928

548.787

DKM Service Vest
Omkostninger ved arbejdsudlejning..................................
Baderumskabiner........................................................
Leje og leasing...........................................................
Tab på debitorer.........................................................
STEP .......................................................................
Omkostninger til grunde til videresalg ..............................

52.064
0
25.200
660
763.616
18.195

95.118
990
7.500
26.438
729.164
58.334

859.735

917.544

1.403.663

1.466.331

Køkken, café mv.
Småanskaffelser, depotvarer mv......................................
Indtægter café...........................................................
Bogbord...................................................................

Teknik og it
Småanskaffelser mv.....................................................
Vedligeholdelse af inventar mv........................................
It, abonnement, domæne, vedligehold mv..........................
Teknik drift...............................................................

Driftsomkostninger i alt...............................................

Note
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NOTER
2018

2017

Administrationsomkostninger
Kirken
Kontorhold................................................................
Telefon....................................................................
Porto og gebyrer.........................................................
Revision og regnskabsassistance.......................................
Reparation og vedligeholdelse.........................................
E-conomic.................................................................
Edb-udgifter..............................................................
Diverse....................................................................

4
8.037
2.262
60.615
15.038
4.644
2.618
2.725
19.592

0
7.304
11.741
22.311
39.247
2.618
11.986
49.393

115.531

144.600

8.770
3.958
27.350
74.901
8.484
3.368
9.376
4.786
25.451
0

4.738
3.856
31.250
173.611
1.489
2.694
22.594
72
2.048
3

166.444

242.355

Administrationsomkostninger i alt..................................

281.975

386.955

Arrangementer, fester mv.
Fester og stævneudgifter...............................................
Studierejser ..............................................................
Øvrige arrangementer...................................................

163.907
473.342
136.188

56.130
1.565.238
74.173

773.437

1.695.541

24.730
13.297
25.568
31.748
170.365

-6.463
26.303
283
21.575
81.952

265.708

123.650

DKM Service Vest
Kontorhold................................................................
Telefon....................................................................
Revision og regnskabsassistance.......................................
Bogføringsassistance ...................................................
Gebyrer....................................................................
Edb-udgifter..............................................................
Forsikringer...............................................................
Multimedia og annoncering............................................
Vedligeholdelse mv......................................................
Kassedifferencer.........................................................

Børne- og ungdomsarbejde
Ungdomsarbejde.........................................................
Søndagsskolen............................................................
U18.........................................................................
Aktivitetsgruppen........................................................
Interessegrupper.........................................................

Note

5

6
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Mission
Gavebidrag BCC Norge..................................................
Mission via Brunstad i Norge...........................................
Øvrig mission.............................................................

2018

2017

31.329
1.148.935
766.983

11.235.227
1.220.256
1.049.684

1.947.247

13.505.167

7

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter
Renter af udlån til BCC.................................................

8
706.897

187.959

706.897

187.959

DKM Service Vest
Pengesinstitut............................................................

0

355

Finansielle indtægter i alt............................................

706.897

188.314

Finansielle omkostninger
Kirken
Pengeinstitut.............................................................
Prioritetsgæld............................................................
Kursregulering............................................................

DKM Service Vest
Pengeinstitut.............................................................
Leverandør................................................................

Finansielle omkostninger i alt........................................

Note

9
138.429
52.795
144.060

5.518
61.745
764.546

335.284

831.809

12
116

37.184
0

128

37.184

335.412

868.993
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Note
Materielle anlægsaktiver

10
Grunde og
bygninger
kirken

Kostpris 1. januar 2018....................................................................
Tilgang........................................................................................
Kostpris 31. december 2018.............................................................

8.883.088
69.041
8.952.129

Afskrivninger 1. januar 2018..............................................................
Årets afskrivninger .........................................................................
Afskrivninger 31. december 2018......................................................

696.527
91.546
788.073

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018........................................

8.164.056

Materielle anlægsaktiver

11

Driftsmidler
og inventar

Legeplads

Kostpris 1. januar 2018.................................................
Tilgang.....................................................................
Afgang.....................................................................
Kostpris 31. december 2018..........................................

1.351.996
318.703
-1.912
1.668.787

381.959
0
0
381.959

Afskrivninger 1. januar 2018...........................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver..............
Årets afskrivninger ......................................................
Afskrivninger 31. december 2018...................................

1.234.667
-1.912
66.562
1.299.317

369.459
0
6.250
375.709

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018.....................

369.470

6.250

2018

2017

Tilgodehavender fra salg

12

Kirken
Tilgodehavender fra sponsorater......................................

15.507

47.300

DKM Service Vest
Tilgodehavender fra salg...............................................

1.021.114

1.360.460

Tilgodehavender fra salg i alt........................................

1.036.621

1.407.760

Andre tilgodehavender
Forudbetalte rejseomkostninger......................................
Andre tilgodehavender..................................................

0
23.449

164.700
11.925

23.449

176.625

13
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Egenkapital
Overført fra tidligere år................................................
Overført af årets resultat..............................................

2018

2017

22.428.713
4.109.586

27.943.278
-5.514.565

26.538.299

22.428.713

14

Anden gæld
Kirken
Diverse omkostningskreditorer........................................
DKM Service Vest
Diverse omkostningskreditorer........................................
A-skat og AM-bidrag.....................................................
ATP og sociale udgifter.................................................
Moms.......................................................................
Anden gæld i alt.........................................................

Note

15
15.226
15.226

36.550
36.550

80.471
20.310
8.184
437.093
546.058

23.800
11.562
3.797
545.039
584.198

561.284

620.748

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 2.505 tkr., er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 8.164 tkr.
Til sikkerhed for mellemværende til pengeinstitut er der udstedt pantebrev på 4.000 tkr. i
grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør 8.164 tkr.
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