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(ledmark 

Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for 
Evangeliekirken. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15. november 2018 om 
Trossamfundsregistret og årsregnskabslovens regnskabsklasse A. 

VI anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 
et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt 
af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 

Årsrapporten indstilles til menighedens godkendelse. 

Frederiksberg C, den 27. april 2020 
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æedmar-k 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til menighedens medlemmer i Evangeliekirken 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Evangeliekirken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15. november 2018 og årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15. november 2018 
og årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be 
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængi 
ge af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske reg 
ler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forplig 
telser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til 
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel 
sen anser 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 fortsæt 
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen 
sigt 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 fejlin 
formation, 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 revisi 
on, 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. Fejlinformatio 
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig 
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, herunder revisionsinstruks jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010 fra Kulturministeriet, 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 vo 
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam 
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 
visionshandlinger, 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 væsent 
lig 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 fortsæt 
te driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli 
ge 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 hen 
hold 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 fun 
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aarhus, den 27. april 2020 

Redmark 
statsa utorise ret Rev i si on spa rtne rse I skab VR"CfllvlW 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen Evangeliekirken 

Worsaaesvej 5 

1972 Frederiksberg C 

Telefon: 35354366 

CVR-nr.: 

Regnskabsår: 

30 57 37 14 

1. januar - 31. december 

Ledelse Joel Raburn, forstander 

Gert Mailand, ældste 

Kenneth Manniche, ældste 

Victor Hørup, ældste 

Kasserer Gert Mailand 

Revision Redmark 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Sommervej 31C 

8210 Aarhus V 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Kirkens formål er at drive evangelisk mission efter de retningslinjer, Biblen angiver for en sådan 
virksomhed. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets ordinære indtægter udgør 1.294.214 kr. mod 1.122.476 kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør 
-11.988 kr. mod -293.389 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende, men som 
forventet. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke 
menighedens finansielle stilling. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2019 2018 

1 Ordinære indtægter 1.294.214 1.122.476 
Mission m.v -236.603 -304.413 

2 Andre eksterne omkostninger -401.481 -460.685 
3 Personaleomkostninger -602.362 -585.450 

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -65.756 -65.317 

Årets resultat -11.988 -293.389 

Forslag til resultatdisponering: 

Disponeret fra overført resultat -11.988 -293.389 

Disponeret i alt -11.988 -293.389 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2019 2018 

Anlægsaktiver 

4 Grunde og bygninger 7.375.856 7.418.226 
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 86.445 83.518 

Materielle anlægsaktiver i alt 7.462.301 7.501.744 

Anlægsaktiver i alt 7.462.301 7.501.744 

Omsætningsaktiver 

Andre tilgodehavender 129.413 124.514 
Tilgodehavender i alt 129.413 124.514 

Likvide beholdninger 1.624.009 1.540.539 

Omsætningsaktiver i alt 1.753.422 1.665.053 

Aktiver i alt 9.215.723 9.166.797 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2019 2018 

Egenkapital 

6 Egenkapital 8.869.184 8.881.172 
Reserve, byggekonto 150.000 150.000 
Egenkapital i alt 9.019.184 9.031.172 

Gældsforpligtelser 

Anden gæld 196.539 135.625 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 196.539 135.625 

Gældsforpligtelser i alt 196.539 135.625 

Passiver i alt 9.215.723 9.166.797 

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

8 Eventualposter 
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Noter 

2019 2018 

1. Ordinære indtægter 

Ordinære indtægter 1.294.214 

1.294.214 

1.122.476 

1.122.476 

Oplysning om donationer fremgår af særskilt opgørelse. 

2. Andre eksterne omkostninger 

Fællesudgifter 88.203 130.869 
Annoncer og PR 30.300 30.676 
Lokaleomkostninger 177.862 204.233 
Administrationsomkostninger 105.116 94.907 

401.481 460.685 

3. Personaleomkostninger 

Lønninger og gager 
Øvrige personaleudgifter 

433.407 
168.955 

424.208 
161.242 

602.362 585.450 

4. Grunde og bygninger 

Kostpris 1. januar 2019 7.545.336 7.545.336 

Kostpris 31. december 2019 7.545.336 7.545.336 

Afskrivninger 1. januar 2019 -127.110 -84.740 
Årets afskrivninger -42.370 -42.370 

Afskrivninger 31. december 2019 -169.480 -127.110 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 7.375.856 7.418.226 
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Noter 

31/12 2019 31/12 2018 

5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Kostpris 1. januar 2019 229.465 205.000 
Tilgang i årets løb 26.313 24.465 

Kostpris 31. december 2019 255.778 229.465 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 -145.947 -123.000 
Årets afskrivninger -23.386 -22.947 

Af- og nedskrivninger 31. december 2019 -169.333 -145.947 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 86.445 83.518 

6. Egenkapital 

Egenkapital 1. januar 2019 
Årets overførte resultat 

8.881.172 
-11.988 

9.174.561 
-293.389 

8.869.184 8.881.172 

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Der er ingen pant og sikkerhedsstillelser. 

8. Eventual poster 

Foreningen har ingen eventualaktiver eller eventualforpligtelser. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Evangeliekirken er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15. 
november 2018 om Trossamfundsregistret og årsregnskabslovens klasse A. 

Der sket tilpasning af sammenligningstal i forbindlelse med at byggekonto er reklassificeret til 
egenkapital. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig 
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor 
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Ordinære indtægter 

Ordinære indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når de er indgået. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, mission mv. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod 
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti 
ver. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. 
Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over 
stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over 
stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret 
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids 
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden 
på de enkelte bestanddele er forskellig. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 
Inventar 

Brugstid 
SO år 
10 år 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul 
tatopgørelsen. 

Aktiver med en kostpris på under 13.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned 
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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