Frikirken, Sorø

Frikirken, Sorø
Frederiksvej 18
4180 Sorø
CVR.nr 3610 3515

Årsrapport 2020

1

Frikirken, Sorø

Indholdsfortegnelse
Organisation

side

2

Ledelsespåtegning

side

3

Ledelsesberetning

side

4

Anvendt regnskabspraksis

side

5

Resultatopgørelse

side

6

Balance

side

6

Årsregnskab 2020/Status pr. 31.12.20

side

9 - 10

Organisation
Menigheden:
Frikirken, Sorø
Frederiksvej 18
4180 Sorø
CVR.nr 3610 3515
Mail: info@frikirken-soroe.dk
Menighedsråd:
Jacob Nielsen, formand — Rune Høj Nielsen, næstformand – Jørgen H. Hansen,
kasserer - Allan Kjelkvist - Maria Porter
Intern Revision:
Henning Højgaard, Søstrædet4, 4180 Sorø
Palle Christiansen, Odinsvej 7, 4200 Slagelse
Pengeinstitut:
Den Danske Bank, Sorø afdeling
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Ledelsesberetning
Menighedens formål:
1. At være et fællesskab for alle, der søger Jesus Kristus.
2. At virkeliggøre missionsbefalingen ved at forkynde og udleve evangeliet om Jesus
Kristus lokalt, nationalt og internationalt.
3. At tjene diakonalt både indadtil og udadtil
4. At styrke og udvikle den enkelte til åndelig modenhed med Jesus Kristus som
forbillede og til tjeneste i Guds rige.
5. At arbejde for den kristne enhed i overensstemmelse med Det nye Testamentes
lære.

Økonomisk udvikling.
Regnskabet følger stort set budgettet og giver et tilfredsstillende overskud.
Der har i 2020 været en ekstraordinær indtægt på DKK 488.412, hvilket er kirkens
andel af Sommerhjemmet KILDEN i Lyndby, som er blevet solgt.
Fremtiden.
Der er ikke planlagt større investeringer inden for de næste par år.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for Regnskabsklasse A.
Periodisering
Der lægges et væsentlighedskriterium til grund for periodisering.
Der foretages periodisering af udgifter, når slutbeløbet er kendt, hvorimod løbende
udgifter som forbrug af el, vand og varme ikke periodiseres, idet endelig opgørelse
først er kendt efter årsregnskabets godkendelse.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indkommer, 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.
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.
Alle beløb i regnskabet er opgjort i DKK
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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 børne- og ungdomsarbejdet
og lejeindtægter fra udlejning af beboelseslejlighed.
Omkostninger til menighedsdrift
Omkostninger til menighedsdrift omfatter omkostninger til gudstjenester, møder,
udvalg, reklame, administration, lokaler, drift af ejendommen.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt
andre omkostninger til social sikring mv af menighedens medarbejder. Endvidere
honorar og transportgodtgørelse til gæstetalere. 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.
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.
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Grunde og bygninger måles til dagsværdi, op- og nedskrivninger sker over
egenkapitalen på en særlig opskrivningskonto. Der afskrives ikke på ejendommen.
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerende
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi)
eller 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 målestil kostpris.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle 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.
Menigheden råder ikke over værdipapirer.

Tilgodehavender
Ingen.
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Periodeafgrænsningsposter
Jfr. Pkt 6 om periodisering

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.
Der er pt. ikke optaget gæld.
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