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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 -31/12 2021

Indgående beløb

Indgående beløb, i alt

Driftsomkostninger

Personaleomkostninger

Gudstjenester, møder m.v.

Lokaleomkostninger

Ydet gaver m.v.

Administrationsomkostninger

Driftsomkostninger, i alt

Resultat før afskrivninger og renter

Afskrivninger

Resultat før renter

Renter

Årets resultat

2021 iignmg
Note kr. |gIiliiS|

l 1.811.246 ffSiHSS

1.811.246 i^iiiiiiii

2 -i.ooi.25o j;iiiiti!iii
3 -77.353 liiilSSISi
4 -192.814 liiiigm
5 -151.024 |J||||Si§|
6 -180.605 1111111818

|M||%ig|
-1.603.046 JiligiSU

:.:l!':^^:;l/s^^r:-'%:^;l';iA^:i

208.200 liiiilllil

7 -2.080 IgSiftiiHii

206.120 liiiiiggii

-13.473
^s^.:'-!l^:^^

192.647 BBIBIISil
WSiSSSiååK?%$i!®3%1^8
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BALANCE PR. 31/12 2021

2021 mK^QStl
::1;

Note kr. liiHiiij

AKTIVER lilJJIIIiiS

Ånlægsaktiver 6:'lii:;i%®::'i

Driftsmidler, inventar 7 18.722 ^:i^iM&^

Depositum, lejede lokaler 37.835 ^•^^v^^3i7i,

Anlægsaktiver, i alt 56.557 [^iS'IJgIiii

Omsætningsaktiver l:i%fii%®l
Likvide beholdninger 8 1.930.778 tSiilj^S^ø!
Periodeafgræsningsposter O ii^|||i||ij
Tilgodehavender 13.646 ^®;||||||ii
Omsætningsaktiver, i alt 1.944.424 IIJSSIIHtli

AKTIVER l ALT 2.000.981 ^SHiiiW

PASSIVER IISiSJSgl

Egenkapital lå^l:fl®llllill
Egenkapital pr. 1/1 2021 1.736.100 llii'ta.lili

Årets resultat 192.647 ||%^||il|||§j
Egenkapital pr. 31/12 2021 1.928.747 ig®||||l|l|i

Gæld lillliSSiSI
Skyldige omkostninger 6.000 ||l||i8i|1Si
Anden kortfristet gæld 9 66.234 j33SSiS
Gæld/ialt 72.234 ISSISSIIi

PASSIVER l ALT 2.000.981 i9SSSi.W

Donationsliste Jf. bilag l



International Christian Community (ICC) - 2021

LEDELSESPÅTEGNING

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for

regnskabsklasseA, kirkens vedtægter samt Kulturministeriets driftsregnskabsbekendtgørelse nr.

1.701 af 21. december 2010. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og efter vor

opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af kirkens aktiver og passiver, finansielle stilling

samt resultat.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for

perioden l. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Om ledelsesrådets årsberetning henvises til beretning som fremlagt på årsmødet, som er samtidig

med generalforsamlingen, hvorfor årsberetningen ikke er medtaget i årsrapporten.

Hellerup, den_/_ 2022

l bestyrelse / ledelse:

\^~

(/,'^7^./ ?- l/l^

Benedikte Back


Benedikte Back


Benedikte Back
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til bestyrelsen i ICC

Vi har revideret årsregnskabet for ICC for regnskabsåret l. januar 2021 til 31. december 2021,

omfattende, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter

årsregnskabsloven, tilpasset foreningens vedtægter,

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav

ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig

fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurdering af nsici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for

foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret l. januar 2021 til 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nivå, den 18. marts 2022

ACCQUNT TEAM ApS

{.Æ^v-f^>--/-
Bjarne Dancker
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for ICC er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for regnskabsklasse A,

kirkens vedtægter og Kulturministeriets driftsregnskabsbekendtgørelse nr. 1.701 af 21. december

2010. Opstillingen er tilpasset kirkens forhold.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Menighedsindtægter

Indtægter fra menighedsbidag, gaver og kollekter mv. indtægtsføres når der modtages indbetaling.

Tilskud efter Tips- og lottoloven indtægtsføres i det år, hvor der sker tilsagn om udbetaling fra

Kulturministeriet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre

omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere, l personaleomkostningerer

fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder,

Finansielle poster
Finansielle poster i form af renteindtægter af bankindeståender og renteudgifter af bankgæld, samt

øvrige renteindtægter og renteudgifter.

Skat

Kirken er som godkendt trossamfund fritaget for beskatning.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger

eller til brugsværdi, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående.

Afskrivning foretages efter saldometoden med 10%.

Tilgodehavneder

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af kontante beholdninger samt indestående på konti i

pengesinstitutter. Aktivet er underlagt begrænset risiko for værdiregulering.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandører og anden gæld.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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NOTER TIL REGNSKABET

NOTE l
Indgående beløb:

Gave

Tiende

Missions

NewYearPledge

Andre indsamlinger

Indgående beløb i alt

Indberette! til SKAT vedr:

Forpligtelseserklæringer §12, 3

Gaver §8A

Ånder indbetalingerjndsamlinger, gaver mv.

Donationer i alt > 20.000 kr. fra privatpersoner

Donationer i alt < 20.000 kr. og uden navn

Donationsliste vedlagt som bilag (se evt. sidste side)

NOTE 2
Personaleomkostninger

Lønninger
B-indkomst

ATP-bidrag

AER (samlet betaling)

Feriefonden, indefrysningsperiode

Pension

Værdi af fri telefon

2021 !®iig(Sil|
kr. St:lmlUI@U!::®

245.480 :|g|:||iil|t|
1.368.285 i^^illiiii

130.909 B%|liiliÉi
59.382 yiissiiSi
7.190 ^iSi:i9SiS

1.811.246 iggilKM

804.006

770.187

237.053

1.393.247

417.999
1.811.246

869.558

i.ooo 1818818111
5.680 BIIIIIB
6.255 iiSSiSIBSi

968 IIBSSSSIiS
120.789

1.004.250 iligiSiii
-3.000 illijggi-i

Personaleomkostninger i alt 1.001.250 iiiiilW
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NOTER TIL REGNSKABET

NOTES
Gudstjenester, mødenn.v,

Gudstjenester, møder og arrangementer

Rejseomkostninger og transport m.m.

Dekoration

Honorar ved gæstetalere

KM-penge

Rejser

Gudstjenester, møder m.v. i alt

NOTE 4
LokaleomkostninEer:

Leje af lokaler

Lokaleomkostninger i alt

NOTES
Ydet gaver m. v.

Mission

Gaver og blomster

Ydet gaver m.v. i alt

NOTE 6
Administrationsom kostn inger

Forsikringer

Småanskaffelser, diverse udstyr

Porto og gebyrer

Kontorhold

Telefon

Internet

Revisorhonorar

IT-programmer m.m.

Konsulentarbejde

Tryksager, annoncer, reklame

Kursus

Kontingent

Tipsfonden, hjælp til drift

Administrationsomkostninger i alt

2021
kr.

54.408

1.933

o
o

21.012

o

77.353

w

:i

il
tBI
li
B!
lit
111
iii

192.814 iymisss
imiBisss

192.814 ililBiiii

81M88BSI
113.219 fgiiSiSWå
37.805 ?1?KS

151.024 giliiilii

^
'%^H

:^^.
F®M{|

17.184 lllllglgUIJ
31.009 giiiiSil

7.950

842
8.846

7.034 IStiiilBI%%1^511%ili!
n.750 UIKBBSIS
6.842 SillilBSi!

151.875

s.346 iis®gsa®i
o iiissiiii

4.214 liliilSISSI
252.892 liliSilili
-72.287 IIKiSIBSi

180.605 tiiiiiiiiS3Å
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NOTER TIL REGNSKABET

NOTE 7
Driftsmidler, inventer

Bogført værdi, primo

Afskrevet i regnskabåret, 10%

Tilgang i regnskabsåret

Driftmidler, inventar i alt

NOTES
Likvide beholdninger

Kontant beholdning

Danske Bank 4065 95 74 50

Likvide beholdninger i alt

NOTES
Anden kortfristet gæld

Skyldig A-skat

Skyldig AM-bidrag

Skyldig ATP-bidrag

Hensat til feriefonden

Anden kortfristet gæld i alt

2021
kr.

20.802

-2.080

18.722

o

18.722

o
1.930.778

1.930.778

52.403

12.411

1.420

o

66.234

lllUHi''^'^^^^•^

;ÉéSJii8!ll

ilt
M
1111
II

iiililgji.l
y^':^^f.

^.•:IM!I':S(3i
^%;%a||§^ii

%

::!®NI]:M^æi%ll
^:%i3sli®j
?sl?:l;y%'isisÆ^i;:;%:3

riiNiiSINsitl
•SvKSsS&i^S:

^iIilllllilU
ililliiii
\ ^si'^s^y.:^^'^^ ^?'yi ??^i:
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Bilag nr. l

DONATIONSLISTE 2021

TJENESTEYDELSER

På baggrund af en konkret vurdering jf. kirkeministeriets

vejledning er det vores vurdering, at kirken ikke fået udført

tjenesteydelser, der kan og skal værdisættes i regnskabsåret

2021.

MENIGHE.DSBIDRAG
Forpligtelseserkiæringer §12 804.006

Gaver §8A 770.187

Firmadonationer O

Indsamlinger/ gaver mv 237.053

MENIGHEDSBIDRAG l ALT 1.811.246

Firmanavn, adresse, cvr.

HERAF anonoyme donationer 20.000 kr. >

nr, l 90.320,00

nr. 2 66.178,00

nr. 3 71.897,00

nr, 4 54.103,00

nr. 5 65.133/00

nr. 6 127,013,00

nr. 7 23.950,00

nr. 8 23.950,00

nr. 9 21.899,00

nr. 10 33.669,00

nr. 11 29.908,00

nr. 12 37.998,00

nr. 13 27.150,00

nr. 14 34.487,00

nr. 15 34.487,00

nr, 16 23.210,00

nr. 17 116.131,00

nr. 18 72.611,00

nr. 19 30.046,00

overført til næste side 984.140,00
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HERAF anonoyme donationer 20.000 kr. >

overført fra forrige side

nr. 20

nr. 21

nr. 22

nr. 23

nr. 24

nr. 25

nr. 26

nr. 27

nr. 28

nr. 29

nr. 30

Donationer i alt > 20.000 kr. fra

privatpersoner

984.140,00

70.253,00

35.655,00

60.799,00

91.388,00

26.012,00

24.566,00

74,850,00

25.584,00

0,00

0,00

0,00

1.393.247

RESTBELØB er fra forskellige
navngivne givere < 20.000 kr. og

uden navn (lig beløb, der er lagt i

kollekten ved gudstjenester) 417.999

1.811.246


