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Organisation

Menigheden:
Tølløse Baptistmenighed
Kvarmløsevej 39
4340 Tølløse
CVR.nr 17389211

Kirke:
Kvarmløsevej 27 A
4340 Tølløse

Menighedsråd:
Kirsten Nielsen, formand
Per Christiansen
Morten Hylleberg
Merethe Kofoed Dyrlund
Bodil Hylleberg
Hanne Correll Christensen

Kasserer:
Leif Nielsen
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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1, januar - 31,
december 2019 for Tølløse Baptistlnenigned,
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnsl<absloven og Lov om
trossamfund uden for folkekirken, Lov nr. 1533, 19/122017.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet' et retvisende billede af trossarmundets
aktiver og passiver, finiansieIIe stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af
trossamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 3'i. december 2019.
Arsrapporten indstilles ti! godkendelse på årsmødet.

Tøliøse den 7. februar 2020

Menighedsråd:

~uÅJ
Fonnand KIrsten Nielsen
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Assistanceerklæring.
Til menigheden

i Tølløse Baptistmenighed

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for T øl/øse Baptistmenighed på grundlag af oplysninger,
De har tilvejebragt. Arsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter for Tølløse
Baptistmenighed for regnskabsåret 2019 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende
oplysninger tilpasses den konkrete opgave.
Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international
standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling affinansielle oplysninger,
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse
til at assistere Dem med
udarbejdelsen og præsentationen at dette årsregnskab i overensstemmelse med
årsregnskabslovens
klasse A. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR - danske revisorers
Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Arsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

af de oplysninger, der er anvendt til

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed.
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven .

Smørljm den 12. august 2020
ReviStonsfirmae( Evan Klarholt
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Evan Kltr"holt
regi})tferet revisor.

('
Intern revision

Revisorer

valgt i henhold til menighedens

vedtægter.

I foranstående regnskab for 2019 har vi foretaget stikprøvekontrol
af bilagsmaterialet,
samt påset at regnskabet er i overensstemmelse
med bogføringen.
Beholdningskonti
afstemt.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lars Sørensen

David Scholes
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Ledelsesberetning

Menighedens aktiviteter.
Menighedens hovedaktivitet er at drive kirke i Tølløse gennem gudstjenester og andre
sociale aktiviteter.
Økonomisk udvikling:
Menigheden har været uden fast præst i årets 11 måneder. Med stort set samme
indtægtsniveau er der opnået et unormalt stort resultat.
Pr. 1. januar har kirken igen en fastansat præst.
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse
Regnskabsklasse A.

Generelt om indregning

med årsregnskabslovens

bestemmelser

for

og måiing

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering 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 menigheden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
menigheden, og forpligteisens 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 konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindeligt 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 årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfte r forhold, der eksisterede på balancedagen.
Alle beløb i regnskabet er opgjort i DKK.

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 midlertidig udlejning af kirken og lejeindtægter fra udlejning af
beboelseslejlighed.
'
Omkostninger til menighedsdrift
Omkostninger til menighedsdrift omfatter omkostninger til gudstjenester, møder, udvalg, reklame,
administration, lokaler, drift af ejendomme, gevinst/tab på salg af driftsmidler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, ind feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring mv af menighedens medarbejder. 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.
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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 måles til dagsværdi, op- og nedskrivning sker over egenkapitalen på en særlig
opskrivningskonto. Der afskrives ikke på ejendommen.
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget

er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Afskrives Ikke
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
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 finansielle 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.
Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under finansielle aktiver, måles til dagsværdien på balancedagen.
Realiserede/urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
Unoterede værdipapirer optages til anskaffelsessummen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender 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
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nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter,
efterfølgende regnskabsår.

indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld indregnes ved
låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Gæld i øvrigt er målt til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019
Note

1

Menighedsbidrag m.v.

836.410

2

Andre driftsindtægter

112.004

Indtægter i alt

948.414

3

4

Andre eksterne omkostninger

- 592.630

Resultat før personaleudgifter

355.784

Personaleomkostninger

-129.623

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

- 45.000

Resultat før finansielle poster

181.161

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Arets resultat

O

-1.419
179.742

Overskudsdisponering:
Overført tii reservationer
Overført tii næste år

179.742

O

Arets resultat

179.742
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Tølløse Baptistmenighed
Balance pr. 31. december 2019
AKTIVER

5

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriei og inventar

2.880.000
215.000

Materielle anlægsaktiver i ait

3.095.000

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Andre værdipapirer og kapitalandele

36.711

Finansielle anlægsaktiver i alt

36.711

Anlægsaktiver i alt

3.131.711

OMSÆTNINGSAKTIVER
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

36.230
743.545

Omsætningsaktiver i alt

779.775

AKTIVER i alt

3.911.486

PASSIVER
EGENKAPITAL
Øvrige reserver, særlige formål
Overført overskud

1.092.588
2.780.881

EGENKAPITAL i alt

3.873.469

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLlGTI;LSER
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

38.017

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

38.017

GÆLD i alt

38.017

PASSIVER i alt

3.911.486
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Noter

Note 1 Menighedsbidrag m.v.
Menighedsbidrag og donationer

836.410

Menighedsbidrag m.v. i alt

836.410

Note 2 Andre driftsindtægter
Lejeindtægter
Andre indtægter

96.192
15.812

Andre driftsindtægter i alt

112.004

Note 3 Omkostninger, menighedsdrift
Andre eksterne omkostninger.
Mission- og menighedsdrift
BiD og andre afregninger
Administration, forsikringer m.v.

107.719
204.786
49.080

Menighedens drift i alt

361.585

Bygningernes drift.
Kvarmløsevej 27 A
Kvarmløsevej 27 B
Ungdomsgården

176.516
14.164
40.365

Ejendommens drift i alt

231.045

Andre eksterne omkostninger i alt

592.630

Note 4 Personaleomkostninger
Lønninger

129.623

Personaleomkostninger

129.623

i alt

Note 5 Grunde og bygninger
Kvarmføsevej 27 A
Kvarmløsevej 27 B
Ungdomsgården

1.000.000
1.550.000
330.000

Grunde og bygninger i alt

2,880000

Note 7 Pantsætninger
Der er tinglyst ejerpant kr. 147.000 i menighedens ejendom opført under aktiver.
Ejerpantebrevet opbevares af menigheden og er ikke lagt til sikkerhed for gæld.
Note 8
Ledelsen erklærer at samtlige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser,
Note 9
Antal ansatte i året er 1

fremgår af regnskabet.

