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Organisation
Menigheden:
Baptistkirken i Odense
Klosterbakken 11
5000 Odense C
CVR.nr 37768715

Menighedsråd:
Kern Sloth, formand
Samantha Ashton-Fog, medlem
Varun Balachanthiran, medlem
Jette Bjørnestad, medlem
Lene Graf, medlem
Morten Olsen, medlem
Henrik Krak Søndergaard, ledende præst

Pengeinstitut:
Danske Bank, Albani Torv 2, 5000 Odense C
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Ledelsespåtegning
Menighedsrådet har i januar 2022 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober
2020 – 30. september 2021 for Baptistkirken i Odense.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om trossamfund uden for folkekirken, Lov nr.
1533, 19/12 2017.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trossamfundets aktiver og
passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af trossamfundets aktiviteter for
regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på forhandlingsmødet.

Odense, januar 2022.

Kern Sloth
Formand

Varun Balachanthiran

Jette Bjørnestad

Lene Graf

Morten Olsen

Samantha Ashton-Fog

Henrik Krak Søndergaard
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Revisionspåtegning

Vi har revideret og kontrolleret årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 til 30. september 2021.
Vi har stikprøvevist kontrolleret indtægter og omkostninger og afstemt likvide beholdninger og
skyldige omkostninger.
Vi finder årets resultat korrekt og aktiver og passiver stemmer.

Odense, den 5. januar 2022

Thomas Graf

Jørn Sandbæk

Christian Jørgensen – assisterende revisor
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Ledelsesberetning
Menighedens hovedaktivitet er at drive kirke i Odense.
Økonomisk udvikling.
Regnskabet udviser et mindre underskud som følge af et urealiseret kurstab. Resultatet
anses som tilfredsstillende.
Fremtiden.
Da økonomien fortsat er god, vil der også de kommende år blive satset på
udadrettede aktiviteter – specielt ungdomsarbejdet, da Odense er en studie- og
universitetsby.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
Regnskabsklasse A.

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.
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.

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 lokaler samt parkeringspladser.
Omkostninger til menighedsdrift
Omkostninger til menighedsdrift omfatter omkostninger til gudstjenester, møder, udvalg, reklame,
administration, lokaler, drift af ejendomme.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring mv af menighedens medarbejder. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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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.
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, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
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
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

50 år
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.
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.
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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
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte
tilgodehavende.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. oktober 2020 – 30. september 2021
Note
1

Menighedsbidrag m.v.

1.156.700

2

Andre driftsindtægter

59.900

§18 tilskud

20.000

Indtægter i alt

3

1.236.600

-629.373

Omkostninger, menighedsdrift

-20.000

§18 tilskud overført til Onsdagtræf
Resultat før personaleudgifter

4

587.228

Personaleomkostninger

- 589.716

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

- 50.111

Resultat før finansielle poster

-52.599

5

Finansielle indtægter

13.971

6

Finansielle udgifter

-47.022

Årets resultat

-85.650

Overskudsdisponering:
Tilbageført fra reservationer

-45.000

Overført til næste år

-40.650

Årets resultat

-85.650
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Balance pr 30. september 2021
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger

619.728

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Værdipapirer og kapitalandele

34.688
970.454

Anlægsaktiver i alt

1.624.870

OMSÆTNINGSAKTIVER
Andre tilgodehavender

9.900

Periodeafgrænsningsposter

27.500

Likvide beholdninger

529.684

Omsætningsaktiver i alt

567.084

AKTIVER i alt

2.191.954

PASSIVER
EGENKAPITAL

7

Overført fra tidligere år

2.008.749

Overført, årets resultat

-40.650

Reserveret egenkapital

165.000

Egenkapital i alt

2.133.099

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og tjenesteydelser

0

Mellemregning arbejdsgrene

15.978

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

42.877

Kortfristede gældsforpligtelser

58.855

Gældsforpligtelser i alt

58.855

PASSIVER i alt

2.191.954
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Noter
1

Menighedsbidrag m.v.
Menighedsbidrag og donationer

1.120.947

Øremærkede gaver

32.500

Øvrige indtægter

3.254
1.156.700

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses at menigheden ikke har modtaget beløb fra
virksomheder eller organisationer.
2

Andre driftsindtægter
Lejeindtægt P-pladser

27.900

Lejeindtægt lokaler

32.000
59.900

3

Omkostninger, menighedsdrift
Menighedens drift
Gudstjenester og møder

26.743

Blomster og kranse

8.312

Kontorudgifter og administration

93.732

Undervisning

2.924

Tilskud til Onsdagstræf

206

Tilskud til Spejderne

7.500

Tilskud til Sela og Basic

932

Tilskud til Café Klosterbakken

5.000

Tilskud til Børnekirken

720

Kontingent Baptistkirken i Danmark

133.125

Omkostning andre projekter

105.238

Øvrige omkostninger

29.855

Menighedens drift i alt

414.286

Ejendommens drift
Forbrugsudgifter

83.994

Forsikringer

35.777

Reparation og vedligehold

67.657

Reparaton og vedligehold, Kirkesal

11.625

Rengøring

6.709
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Gaderenholdelse – Odense Kommune
Ejendommens drift i alt

9.324
215.086
629.373

4

Personaleomkostninger
Gager og lønninger

471.517

Pension

49.866

Regulering feriepengeforpligtelse

1.068

Andre personaleomkostninger

45.473

Sociale omkostninger

21.791
589.716

5

Finansielle indtægter
Udbytte af værdipapirer

13.971
13.971

6

Finansielle udgifter
Kurstab værdipapirer

47.022
47.022

7

Reserveret egenkapital
Reserveret til akutte formål

10.000

Reserveret til ansættelse af ungdomsmedarbejder

155.000
165.000
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