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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Alivekirken.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et revisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Hillerød, den 29. marts 2021

Ledelsen
________________________
Martin Lorenzen

________________________
John Nielsen

________________________
Jesper Hebbelstrup

________________________
Annika Ramskov

________________________
Henning Jørgensen
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISORPÅTEGNING
Til ledelsen i Alivekirken
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Alivekirken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at kirken har
modtaget offentlige midler fra Tips og Lotto, og erklærer, at Tilskudsmidlerne er anvendt
sparsommeligt jfr. Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12 2014 fra Finansministeriet.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis samt årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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.
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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af kirkens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

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.

København, den 29. marts 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Michael Søby
Statsautoriseret revisor
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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LEDELSESBERETNING

Bidragsyder

Beløb

Bidragsyder

Beløb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

92.461
88.687
84.600
84.543
83.133
70.500
67.400
65.150
54.660
50.544
49.900
47.200
46.600
46.013
43.700
43.412
41.561
41.400
39.098
38.147
36.600
35.400
33.800
33.566
33.390
33.100

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

33.000
32.500
30.200
30.000
29.800
27.130
26.600
26.000
25.500
25.450
25.000
24.500
24.000
23.820
23.050
22.639
22.100
22.020
22.000
21.000
21.000
20.800
20.540
20.100
20.000

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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Oplysninger om donationer
Frikirken har udelukkende modtaget donationer over 20.000 kr. fra private personer eller
enkeltmandsfirmaer. Følgende donationer over 20.000 kr. er modtaget:
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2020

kr.

2019

kr.

Indtægter
Gaveindtægter
..............................................................................................................................................
3.588.200
3.072.436
Lejeindtægter
..............................................................................................................................................
748.497
761.354
Andre
..............................................................................................................................................
indtægter
721.371
792.593
Indtægter
..............................................................................................................................................
i alt
5.058.068
4.626.383
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Udgifter
Løn
..............................................................................................................................................
og honorarer
-1.544.991
-1.190.077
Mission
..............................................................................................................................................
og nødhjælp
-523.225
-578.331
Menighedens
..............................................................................................................................................
udgifter
-87.879
-124.045
Aktiviteter
..............................................................................................................................................
og arrangementer
-65.209
-283.660
Reklame
..............................................................................................................................................
og repræsentation
-10.471
-49.700
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
-193.951
-337.043
Ejendomsomkostninger
..............................................................................................................................................
-956.111
-814.257
Småanskaffelser
..............................................................................................................................................
og afskrivninger
-468.143
-404.114
Renteudgifter
..............................................................................................................................................
-393.422
-541.340
Udgifter
..............................................................................................................................................
i alt
4.243.402
4.322.567

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
814.666
303.816
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
814.666
303.816

I..............................................................................................................................................
ALT
814.666
303.816
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2020
kr.

2019
kr.

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
29.376.420
28.002.907
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
129.621
0
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
29.506.041
28.002.907

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
29.506.041
28.002.907
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Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
93.792
36.560
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
22.141
87.489
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
72.014
28.477
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
187.947
152.526

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
81.326
88.952

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
269.273
241.478

AKTIVER
..............................................................................................................................................
29.775.314
28.244.385
PASSIVER

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
16.271.789
15.457.123

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
16.271.789
15.457.123

Gæld
..............................................................................................................................................
til realkreditinstitutter
7.369.334
7.909.877
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
225.834
252.844
Gældsbreve
..............................................................................................................................................
2.825.156
2.825.156
Feriepengeforpligtelse,
..............................................................................................................................................
indefrysning
120.863
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
10.541.187
10.987.877

Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
537.114
506.674
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
1.583.956
270.949
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
841.268
1.021.762
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
2.962.338
1.799.385

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
13.503.525
12.787.262

PASSIVER
..............................................................................................................................................
29.775.314
28.244.385

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

1

10

NOTER

1
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med penge- og realkreditinstitut på 8.132 tkr. er der stillet
pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 29.376
tkr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
GENERELT
Årsrapporten for Alivekirken for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter og udgifter
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i det omfang de omhandler regnskabsåret.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til kirkens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af realkreditlån samt afskrivninger på kirkens aktiver.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger optages til kostpris med fradrag af akkumulerde af- og nedskrivninger. Der
afskrives ikke på grunde.
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger der kan henledes direkte til kirkens formål,
administration, aktiviteter, reklame mv.

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

Restværdi

Bygninger
..............................................................................................................................................
50 år
50%
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
5 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg 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 driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Værdiforringelse af anlægsaktiver
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.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
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