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LEDELSESPÅTEGNING
Menighedrådet har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Bethelkirken
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med BEK nr. 1533 af 19. december 2017,
BEK nr 1283 af 15. november 2018 samt årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten
giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr.
31. december 2019 samt resultatet af Bethelkirkens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar til 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Aalborg, den 20. februar 2020

Henrik Andersen
Kasserer

Menighedsråd
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DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING
Til medlemer af Bethelkirkens Baptistmenighed
Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Bethelkirkens Baptistmenighed på
grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse,
balance og noter for Bethelkirken for regnskabsåret 2019 samt anvendt regnskabspraksis
og andre forklarende oplysninger der tilpasses den konkrete opgave.
Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overenstemmelse med
internationale standarder om beslægtede opgaver, ISRS 4410, opgaver om opstilling
af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem
med udarbejdelsen og præsentationen af 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 intrgritet, objektivitet,
faglig kompentance og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt
til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Resultatopgørelse og balance er revideret, uden anledning til bemærkninger.

Aalborg, den 8. februar 2020

Søren Bøgh Vidmar

Bethelkirkens Baptistmenighed

Kim Frandsen
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktiviteter
Menighedens formål er at virke for evangeliets udbredelse og fremme nytestamentligt menighedsliv.
Menighedens mission er udtrykt således: "Vi er et fællesskab i tjeneste - for mission i byen!"

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Da de forhold, som er nødvendige for en bedømmelse af selskabets aktiver og passiver,
den finansielle stilling samt resultat af årets drift, fremgår af balancen og resultatopgørelsen
samt af noterne, henvises hertil.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil
kunne påvirke Bethelkirkens finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Bethelkirken er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven bestemmelser for en klasse A-virksomhed.
2019 er 1. regnskabsår hvor Bethelkirkens Baptistmenighed anvender årsregnskabsloven
som regnskabsmæssig begrebsramme for menighedens årsregnskab.
Det har været nødvendig at tilrette balancen pr. 1. januar 2019, så menighedens aktiver
og passiver er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning
og måling.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Generelt om índregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet ved hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amoritiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amoritiseret kostpris opgøres som den
oprindelige 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 eksisterer på balancedagen

Resultatopgørelsen
Periodisering af indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk
er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset balancetidspunktet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de bekløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt
tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skat
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 separare besstanddelse, der afskrives hver for sig,
hvis brugstiden på de enkelte bestanddelse er forskellige.
Grunde og bygninger måles til dagsværdi, op- og nedskrivning sker over egenkapitalen på
en særlig opskrivningskonto.
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af forventet restværdi efter
afsluttet brugstid.
Der foretages linære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende
vurdering af aktivernes forventede brugstider.
Bygninger
Andre anlæg og inventar

20-50 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.
Den regnskabsmæssige værdi af finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatorer på
værdiforringelser, 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 geninvindingsværdien,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amoritiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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
2019

2018

1.775.310

1.743.286

Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

604.174
824.278

492.967
997.198

Resultat før afskrivninger

346.859

253.121

63.703

63.703

283.156

189.418

48.171
88.671

30.224
34.018

Resultat før skat

242.656

185.623

Årets resultat

242.656

185.623

Forslag til resultatdisponering:
Overført overskud
Disponeret

242.656
242.656

185.623
185.623

Note

Indtægter

1

2

Årets af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster

3
4

Renteindtægter og lignende indtægter
Renteudgifter og lignende udgifter
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER
Note

2019

2018

Anlægsaktiver
5

Finansielle anlægsaktiver

1.140.562

1.108.437

6

Grunde og bygninger
Inventar

6.338.103
1.169.685

6.301.806
1.169.685

Anlægsaktiver i alt

8.648.350

8.579.928

Likvide beholdninger
Bankindeståender

425.276

-130.056

Omsætningsaktiver i alt

425.276

-130.056

9.073.626

8.449.873

6

OMSÆTNINGSAKTIVER

Aktiver i alt
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER
2019

2018

Egenkapital
Overført resultat

6.591.921

6.349.266

Egenkapital i alt

6.591.921

6.349.266

GÆLD
Langfristet gæld
Prioritetsgæld
Kortfristet del af langfristetgæld

2.329.473
-106.838

2.008.203
-92.103

Langfristet gæld i alt

2.222.635

1.916.100

106.838

92.103

38.718
14.386
99.127

53.820
14.895
23.688

259.069

184.507

Gæld i alt

2.481.704

2.100.607

Passiver i alt

9.073.626

8.449.873

Note
7

Kortsfristet gæld
Kortfristet del af langfristetgæld
Leverandører af
varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Skyldig a-skat mv.
Kortsfristet gæld i alt

8

Eventualforpligtelser

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10

Nærtståender parter
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NOTER
2019

2018

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pension og andre udgifter til social sikring

736.813
87.464

882.384
114.814

Personaleomkostninger i alt

824.278

997.198

1,9

2,1

Årets af- og nedskrivninger
Materialle anlægsaktiver

63.703

63.703

Årets af- og nedskrivninger i alt

63.703

63.703

Renteindtægter og lignende indtægter
Udbytte af værdipapirer

48.171

30.224

Renteindtægter og lignende indtægter i alt

48.171

30.224

Renteudgifter og lignende udgifter
Andre renteudgifter

88.671

34.018

Renteudgifter og lignende udgifter i alt

88.671

34.018

Note
1

Der har i gennemsnit været beskæftiget

2

3

4
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NOTER
2019

2018

Finansielle anlægsaktiver
Saldo primo
Urealiseret gevinst

1.108.437
32.125

1.078.213
30.224

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.140.562

1.108.437

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum primo
Årets tilgang
Årets afgang
Anskaffelsessum ultimo

Ejendom
6.694.257
100.000
0
6.794.257

Inventar
1.169.685

392.451
63.703
0
456.154

0
0
0
0

6.338.103

1.169.685

Note
5

6

Af- og nedskrivninger primo
Årets tilgang
Årets afgang
Af- og nedskrivninger ultimo
Bogført værdi 31/12 2019
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NOTER
Note
7

Egenkapital

Saldo primo

2019

2018

6.349.266

6.163.642

242.656

185.623

6.591.921

6.349.266

Årets resultat
Saldo 31. december
8

Eventualforpligtelser
Der påhviler ikke Bethelkirken nogen eventualforpligtelser

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for realkreditlån er ejendommen stillet som sikkerhed.

10

Nærtståender parter
Transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsmæssige vilkår
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