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Organisation

Menigheden:
Baptistkirken Bornholm
Lille Torv 8
3700 Rønne
CVR.nr 61853413
Præst:
Lone Møller-Hansen
Menighedsrådsformand:
Lillian Andersen
Revisor:
Mazars statsautoriseret revisionspartnerselskab
Intern revision:
Claus Gjerrild
Jesper Møller-Hansen
Pengeinstitut:
Nordea
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019 for Baptistkirken Bornholm.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med BEK nr. 1533 af 19. december 2017, BEK
nr. 1283 af 15. november 2018 samt årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trossamfundets
aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af
trossamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på årsmødet.

Rønne, den 14. juni 2020

Kasserer:

____________________________
Noomi Hansen

Menighedsråd:

Lillian Andersen, formand

Johannes Åkjær Stenbuch

Ella Jallov

Zung Then

Kyaw Maung
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Revisors erklæring om opstilling af årsrapport
Til menigheden Baptistkirken Bornholm
Vi har opstillet årsrapporten for Baptistkirken Bornholm for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019 på grundlag af menighedens bogføring, interne årsregnskab samt øvrige
oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance,
noter og anvendt regnskabspraksis samt andre forklarende oplysninger til den konkrete
opgave.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Baptistkirken Bornholm med at
udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi
har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske
regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt
til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.
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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen
revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 27. august 2020
MAZARS
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Pia Lillebæk
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 30257
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Intern revision
Undertegnede, der er valgt af menigheden som revisorer, har gennemgået det interne
årsregnskab for året 2019. Vi har sammenholdt dette med bilag og bogføring. De anførte
beholdninger i statusopgørelsen er kontrolleret. Vi anbefaler regnskabet til menighedens
godkendelse.

_____________________________
Claus Gjerrild

_______________________________
Jesper Møller-Hansen
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Ledelsesberetning
Menighedens aktiviteter.
Menighedens hovedaktivitet er at drive baptistkirke på Bornholm.
Økonomisk udvikling.
Der er ikke sket væsentlige ændringer i menighedens økonomiske forhold.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
Regnskabsklasse A.
Årsrapporten for 2019 er aflagt i danske kr.
Ændring af regnskabspraksis
2019 er 1. regnskabsår hvor Baptistkirken Bornholm anvender årsregnskabsloven som
regnskabsmæssig begrebsramme for menighedens årsregnskab.
Det har derfor været nødvendig at tilrette balancen pr. 1. januar 2019, så menighedens
aktiver og passiver er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om
indregning og måling.
Beløbene er rettet direkte i egenkapitalen pr. 1. januar 2019.
Andre anlæg, herunder badeværelse, gårdbelægning samt køkken, har i det interne
regnskab for tidligere år været fratrukket i resultatopgørelsen. Forbedringerne er i
primobalancen for 2019 målt og indregnet i henhold til anvendt regnskabspraksis for
materielle anlægsaktiver, jf. nedenfor. Anskaffelsessummen kr. 983.930 fratrukket
afskrivninger kr. 102.000, medfører en primoregulering i egenkapitalen på kr. 881.930.
Reservationer til særlige formål, har i det interne regnskab for tidligere år været ført direkte
på egenkapitalen. For 2019 indregnes årets bevægelser i resultatopgørelsen og
overskudsdisponeringen. Ændringen har ingen beløbsmæssig påvirkning på
primobalancen for 2019.
Generelt om indregning og måling
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 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.
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.
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Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.
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
øvrige ejendomme.
Omkostninger til menighedsdrift
Omkostninger til menighedsdrift omfatter omkostninger til gudstjenester, møder, udvalg,
administration, lokaler, drift af ejendomme, gevinst/tab på salg af driftsmidler m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring mv af menighedens medarbejdere. I personaleomkostninger
er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder m.fl.
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.
Anlægsaktiver med en kostpris på 50.000 kr. og derover indregnes som aktiv.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
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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 kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der
afskrives ikke på grunde.
Andre anlæg, 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
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

20-50 år
5-15 år

Restværdi tkr. 1.405
Restværdi tkr.
0

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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnes til kostpris.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser, som omfatter leverandørgæld indregnes til amortiseret kostpris,
hvilket svarer til nominel værdi.
Gæld i øvrigt er målt til nettorealisationsværdi.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2019
Note
1

Menighedsbidrag m.v.

899.987

2

Andre driftsindtægter

442.012

3

Indtægter i alt

1.341.999

Andre eksterne omkostninger

- 895.278

Resultat før personaleudgifter

446.721

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle udgifter
Årets resultat

- 538.946
- 65.595
- 157.820
- 3.525
-161.345

Overskudsdisponering:
Overført til reservationer
Overført fra reservationer

0
-30.177

Overført til næste år

-131.168

Årets resultat

-161,345
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Balance pr. 31. december 2019
AKTIVER

4

ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.638.280
816.335

Anlægsaktiver i alt

2.454.615

OMSÆTNINGSAKTIVER
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger

2.585
74.478
1.067.757
687.542

Omsætningsaktiver i alt

1.832.362

AKTIVER i alt

4.286.977

PASSIVER

5

EGENKAPITAL
Overført til næste år
Reservationer, hensat til særlige formål

3.778.468
170.436

EGENKAPITAL i alt

3.948.904

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Deposita

36.500

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

36.500

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

276.836
24.737

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

301.573

GÆLD i alt

338.073

PASSIVER i alt

Pantsætninger
Ingen.
Eventualforpligtelser
Ingen.

4.286.977

Baptistkirken Bornholm

side 13

Noter
Note 1 Menighedsbidrag m.v.
Menighedsbidrag og donationer
Øremærkede gaver

899.987
0

Menighedsbidrag m.v. i alt

899.987

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse skal menigheden oplyse donationer over kr. 20.000 fra
personer, virksomheder og organisationer. Trossamfundet indarbejder ikke denne oplysning i årsrapporten,
men oplyser donationer over kr. 20.000, i et særskilt dokument.

Note 2 Andre driftsindtægter
Lejeindtægter
Momskompensation
Legatmidler
Øvrige indtægter

260.480
19.924
120.000
41.608

Andre driftsindtægter i alt

442.012

Note 3 Personaleomkostninger
Lønninger
Honorar og befordring
Pension
Andre sociale omkostninger
Refusioner
Personaleomkostninger i alt

720.098
40.210
58.232
9.644
-289.238
538.946
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Note 4 Anlægsaktiver

Kostpris pr. 1. januar 2019
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31. december 2019
Afskrivninger pr. 1. januar 2019
Årets afskrivninger
Årets afskrivninger på afhændede aktiver
Afskrivninger pr. 31. december 2019
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2019

Grunde og
bygninger
1.402.492
235.788
0
1.638.280

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
983.930
0
0
983.930

0
0
0
0

102.000
65.595
0
167.595

1.638.280

816.335

Ejendomme:
Kirken, Lille Torv 8, 3700 Rønne
Life House, Lille Torv 10, 3700 Rønne
Skynan, Skrædderbakkevej 1, 3700 Rønne
Holsterodde, Ædjavejen 18, 3720 Aakirkeby

Note 5 Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2019
Åbningsregulering ny regnskabspraksis
Årets resultat

3.027.706
881.930
-131.168

Overført til næste år, pr. 31. december 2019

3.778.468

Saldo pr. 1. januar 2019
Disponeret øremærkede midler i året

200.613
-30.177

Reservationer, pr. 31. december 2019

170.436

