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Indholdsfortegnelse

Side 1

The Gospel Fellowship
CVR- nr. 33566247
Regnskab for 1. januar 2019- 31. december 2019

Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 for The Gospel
Fellowship.
·

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter forenings ønsker.

·

Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.

Frederiksberg, dags dato

Ledelsen:

Hans Christian Jochimsen

Sigbjørn Sørensen

Erik Martin Gravgaard

Side 2

The Gospel Fellowship
CVR- nr. 33566247
Regnskab for 1. januar 2019- 31. december 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for The Gospel Fellowship for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
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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 foreningen 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.
Revisionen er ligeledes foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3, hvilket vil sige,
at vi har kontrolleret at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2 –
tilskuddet er anvendt i tilskudsåret – tilskuddet er brugt til formålet og tilskudsmidlerne er anvendt sparsommeligt.
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 efter god regnskabsskik i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 foreningens 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 foreningen, 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.
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.
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·

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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
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CVR- nr. 33566247
Regnskab for 1. januar 2019- 31. december 2019

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Roskilde, dags dato
MER REVISION A/S
CVR.nr. 32 34 47 20

Daniel Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
MNE-nr. 41369

Side 4
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Regnskab for 1. januar 2019- 31. december 2019

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
The Gospel Fellowship er et anerkendt trossamfund uden for folkekirken.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2019 udgør et overskud på kr. 20.718 og foreningens balance udviser en egenkapital på kr. 373.945
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Indsamlinger i året
The Gospel Fellowship har i 2019 modtaget gaver enten som faste aftaler eller som enkeltbeløb i forbindelse med
opfordring om støtte til brug for det daglige virke.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav samt årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Gaver, donationer samt indtægter ifbm. arrangementer indregnes i resultatopgørelsen såfremt beløbet er modtaget inden årets udgang.
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Tilskud fra udlodningsmidlerne indregnes når tilsagn fra de pågældende instanser giver skriftligt tilsagn om beløbenes størrelse og udbetalingsdato.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge, barselspenge, lønrefusioner m.v. Desuden omfatter det ligeledes regulering af feriepengeforpligtelsen.
Udbetalte gaver
Udbetalte gaver er donationer i overensstemmelse med menighedens formål enten her i landet eller i udlandet.
Lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger omfatter huslejeomkostninger.
Menighedens drift
Menighedens drift er udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, arrangementer, kurser m.v. som alle falder under menighedens formål.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorartikler, telefonudgifter, generel administration
m.v.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter årets afskrivninger på anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
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BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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
restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

5 år

0
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Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter faktisk indestående likvider på statusdagen.
Egenkapital
Egenkapital omfatter ”egenkapital” der er et udtryk for den frie kapital, samt ”reserver” der udtrykker bunden
kapital til et specielt formål.
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter skyldige skatter, feriepengeforpligtelse, gæld til leverandører samt andre
skyldige omkostninger. Disse måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019

Note

2019

2018

125.625

192.758

31.681

18.467

103.339

116.271

51.260

52.025

4.149

2.508

316.054

382.029

Honorarer

8.000

34.000

Cafe udgifter

7.649

5.168

130.116

131.117

76.000

83.650

41.881

42.569

263.646

296.504

52.408

85.525

31.690

31.690

31.690

31.690

20.718

53.835

Indtægter
Gaver i henhold til LL § 8A
Cafeindtægter og aktiviteter
Kollekter
Udlodningsmidler, Kulturstyrelsen
Diverse indtægter
1

Gospel Fellowship udgifter
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger

Resultat før afskrivninger

2
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Udgifter

Afskrivninger
Driftsmidler og inventar

Årets resultat
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Aktiver pr. 31. december 2019

Note

2019

2018

158.452

158.452

0

0

158.452

158.452

Afskrivninger, primo

-52.614

-20.924

Årets afskrivning

-31.690

-31.690

-84.304

-52.614

74.148

105.838

339.766

380.408

339.766

380.408

413.914

486.246

Anskaffelsessum, primo
Tilgang i året

Inventar og musikudstyr i alt
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Inventar og musikudstyr

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
Danske Bank

Aktiver i alt
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Passiver pr. 31. december 2019

Note

2019

2018

Egenkapital primo

353.227

299.392

Overført resultat

20.718

53.835

373.945

353.227

39.969

133.019

39.969

133.019

413.914

486.246

Egenkapital

Kreditorer

Passiver i alt
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Gæld
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1 Donationer

2019

2018

233.113

311.537

233.113

311.537

2019

2018

0

1.496

408

1.287

12.420

9.765

2.388

2.458

Porto og gebyrer

11.800

5.572

Revisorhonorar

10.275

16.150

0

0

4.590

5.841

41.881

42.569

Donationer modtaget i året

2 Administrationsomkostninger
Kontorartikler og faglitteratur
Web og Medie
Mindre nyanskaffelser
Telefon og internet

Indsamlingsomkostninger
Bogføringsassistance / økonomisystem

Penneo dokumentnøgle: 1WKIH-02VMG-ALTEU-K0JGI-NUVVE-2CWNS

Noter 1. januar 2019 - 31. december 2019
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Erik Martin Gravgaard

Sigbjørn Alf Bremholm Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-311079400372
IP: 194.239.xxx.xxx
2020-09-03 12:16:58Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-861270434747
IP: 87.63.xxx.xxx
2020-09-03 12:40:46Z

Hans Christian Jochimsen

Daniel Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-277209173422
IP: 176.22.xxx.xxx
2020-09-04 07:17:58Z

Registreret revisor
På vegne af: Mer Revision A/S
Serienummer: CVR:32344720-RID:70226619
IP: 104.40.xxx.xxx
2020-09-04 07:59:23Z
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dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

