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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Byens Valgmenighed.
·

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter forenings ønsker.

·

Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

·

Undertegnede er ansvarlige for indsamlinger foretaget i regnskabsåret og erklærer ved underskrift, at
indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, dags dato

Menighedsråd:

Signe Danø, formand

Mathias Nedergaard Olesen, næstformand

Anika Follmann Kammadanam

Rie Frilund Skårhøj

Hannah Rosendal

Kristoffer Karkov, kasserer

Christian Callesen, Valgmenighedspræst
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Byens Valgmenighed for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
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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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 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 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.
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·

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.

·

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 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Roskilde, dags dato
MER REVISION A/S
CVR.nr. 32 34 47 20

Daniel Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
MNE-nr. 41369
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Anvendt regnskabspraksis
Indtægter vedrørende regnskabsåret er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører regnskabsåret.
Udgifter i henhold til formålet samt administrationsomkostninger er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører
regnskabsåret.
Tilgodehavender måles til nominel værdi.
Periodiseringer er udgifter vedrørende næste regnskabsår.
Likvide beholdninger er indregnet med faktisk indestående på statusdagen.
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Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021
Note

2021

2020

Indtægter
Gaver og donationer

1

1.818.837

1.634.466

Fondstilskud fra Borgfonden

2

71.459

168.333

1.890.296

1.802.799

Indtægter i alt

Gaver til andre

3

215.796

164.371

Personale

4

970.913

1.050.620

Netværk

5

38.835

24.735

Team og aktiviteter

6

112.617

126.963

Lokaleomkostninger

7

331.200

330.500

Administration

8

106.267

90.003

1.775.628

1.787.192

Finansielle udgifter

1.206

0

Finansielle poster

1.206

0

113.462

15.607

Udgifter i alt

Årets resultat
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Udgifter
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Aktiver pr. 31. december 2021
Note

2021

2020

Tilgodehavender

2.000

83.444

Periodiseringer

3.400

8.800

278.247

287.639

Omsætningsaktiver i alt

283.647

379.883

Aktiver i alt

283.647

379.883

Likvide beholdninger

9
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Omsætningsaktiver
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Passiver pr. 31. december 2021
Note

2021

2020

Egenkapital

91.544

-21.918

Egenkapital i alt

91.544

-21.918

90.000

120.000

-30.000

-30.000

60.000

90.000

30.000

30.000

102.103

281.801

132.103

311.801

Gæld i alt

192.103

401.801

Passiver i alt

283.647

379.883

Egenkapital

10

Gældsbrev
Heraf kortfristet gæld
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Langfristet gæld

Kortfristet gæld
Kortfristet gæld af langfristet gæld
Anden gæld

Beretning vedr. Indsamlingsnævnet

11

12
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1 Gaver og donationer

2021

2020

1.550.622

1.465.234

Medlemskontingenter

23.500

23.525

Lokalforeningspuljen

7.689

0

Udlodningsmidler

70.587

65.449

Kurser / Konferencer

95.560

40.950

Kollekter

14.421

20.579

Andre indtægter

56.458

18.729

1.818.837

1.634.466

2021

2020

71.459

168.333

71.459

168.333

2021

2020

60.734

17.848

155.062

146.523

215.796

164.371

2021

2020

838.420

905.701

Refunderende barsels- og sygedagpenge

-3.796

-7.226

Fri telefon

-3.000

-2.900

Pension

76.313

54.498

Andre sociale omkostninger

20.754

14.368

ATP-bidrag

13.632

9.847

Befordring

3.282

0

11.653

12.431

Personaleudgifter

0

8.188

Supervision

0

8.625

Personale internet og telefoni

8.622

4.075

Deltagelse i Dansk Oase

2.295

3.155

Mad og drikke

3.156

2.479

Menighedsråd

2.221

4.986

-2.639

32.393

970.913

1.050.620

Gaver

2 Fondstilskud fra BorgFonden
Indtægter fra BorgFonden

3 Gaver til andre
Kollekter udbetalt
Tiende, udbetalt til andre

4 Personale
Løn

Diæter

Feriepengeforpligtigelse
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Noter 1. januar 2021 - 31. december 2021
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5 Netværk

2021

2020

29.835

24.735

9.000

0

38.835

24.735

2021

2020

Gaver og repræsentation

6.127

4.309

Gudstjenester

6.600

20.858

Audio- og lovsangsteam

2.049

1.029

-225

13.681

Studerende område

176

10.000

Alphakursus

367

17.459

24.312

4.985

68

10.000

2.045

33.187

Lokalforeningspulje

15.689

11.455

SommerOase

55.409

0

112.617

126.963

2021

2020

331.200

330.500

331.200

330.500

2021

2020

945

4.648

Online fundraising

26.121

18.127

IT-udgifter

36.908

18.110

6.801

8.097

Mindre anskaffelser

0

8.499

Telefon og internet

1.028

2.808

Porto og gebyrer

7.521

3.464

18.275

17.925

8.668

8.325

106.267

90.003

Kontingent Dansk Oase
KPN

6 Team og aktiviteter

Børnekirke

Andre udgifter aktiviteter
Lederudvikling
Menighedsmøder / Konferencer

7 Lokaleomkostninger
Leje af Gudstjenestelokaler

8 Administration
Kontorartikler

Regnskabsprogram og lønsystem

Regnskab
Forsikringer
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9 Likvide beholdninger

2021

2020

261.708

274.687

16.539

12.952

278.247

287.639

2021

2020

Egenkapital primo

-21.918

-37.525

Overført af årets resultat

113.462

15.607

91.544

-21.918

2021

2020

9.000

39.387

Afsat revisorhonorar

14.875

14.625

Skyldige skatter

37.095

94.517

3.029

3.692

Afsat feriepengeforpligtigelse

19.746

129.580

Anden gæld

18.358

0

102.103

281.801

Danske Bank, driftskonto
Danske Bank, Dankort

10 Egenkapital

11 Anden gæld
Skyldige omkostninger

Skyldigt ATP-bidrag

12 Beretning vedr. Indsamlingsnævnet
De indsamlede midler er i årsregnskabet oplyst under kategorien ”Gaver”, i alt kr. 1.550.622,
jf. note 1.
Foreningens primære finansieringskilde er indsamling af gaver. De indsamlede midler er ikke
tilknyttet et specifikt projekt, men anvendes til finansiering af foreningens drift. Anvendelse af de
indsamlede midler fremgår således af årsregnskabets resultatopgørelse samt af note 3-8.
Med hensyn til administrationsomkostninger i forbindelse med indsamlingen fremgår det af
årsregnskabet, at de samlede administrationsomkostninger udgør kr. 106.267, jf. note 8, side 10.
Heraf udgør kr. 3.400 gebyr, der specifikt er tilknyttet indsamlingen.
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Christian Vibe Lynge Callesen

Signe Danø Andersen
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Serienummer: CVR:32344720-RID:70226619
IP: 20.126.xxx.xxx
2022-04-26 07:47:21 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: SW6G2-M33XT-IMD55-6IGXZ-E2MWG-3GOZU

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

