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Bykirken, Vejle
CVR- nr. 34827613
Regnskab for 1. januar 2020- 31. december 2020

Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 for Bykirken, Vejle.
·

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A.

·

Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31.
december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31.
december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Vejle, dags dato

Ledelsen:

Tonny Jacobsen (formand)

Elisabeth Kjærgaard

Michael Kjærgaard

Michelle Möglich

Jonas Moberg

Peter Christensen

René Ottesen

Mette Hemdrup
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bykirken, Vejle for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020, 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.

·

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.
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·

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.

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.
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.

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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Ledelsesberetning
Generelt
Bykirken er en frikirke, som er medlem af Mosaik – et fællesskab af pentekostale kirker. Mosaik er et anerkendt
trossamfund. Bykirken er via sit medlemskab i Mosaik repræsenteret i en række mellemkirkelige og velgørende
organisationer. Bykirken er desuden medlem af FrikirkeNet, et fællesskab af mere end hundrede frikirker og frikirkelige institutioner. Her er kirkens præst formand.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Bykirkens aktiviteter blev i 2020 præget af Coronarestriktioner.
Vi kunne efter genoplukningen i maj gennemføre gudstjenester med begrænset deltagerantal. Kirkens forskellige
aktiviteter for børn og unge kunne ligeledes genoptages under overholdelse af de forskellige restriktioner, indtil
der igen blev lukket ned i december måned.
Menighedsrådet blev i 2020 udvidet med Mette Hemdrup og Rene Ottensen.
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Kirken havde pr. 31/12 2020 148 medlemmer.
Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 588.966, hvilket betragtes som tilfredsstillende set i forhold til et budgetteret overskud på kr. 694.748, særligt i betragtning af de mange restriktioner, der har været på kirkens aktiviteter i 2020. Det er fortsat kirkens mål at opspare kapital til en ny kirkebygning.
Likviditeten er ved årets udgang er kr. 3.157.258, og kirkens egenkapital beløb sig til kr. 7.348.422
Kirken har således ved udgangen af 2020 fortsat en sund økonomi.
Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad vil kunne påvirke kirkens
finansielle stilling

Vejle, den 1. marts 2021

________________________
Tonny Jacobsen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav samt årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Gaver, donationer samt indtægter ifbm. arrangementer indregnes i resultatopgørelsen såfremt beløbet er modtaget inden årets udgang.
Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen når beløbet forfalder til betaling.

Penneo dokumentnøgle: 3W24U-6W214-KFEP3-XJIEH-CBEDD-GH3IT

Tilskud fra udlodningsmidlerne og momskompensationsordningen indregnes når tilsagn fra de pågældende instanser giver skriftligt tilsagn om beløbenes størrelse og udbetalingsdato.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge, barselspenge, lønrefusioner m.v. Desuden omfatter det ligeledes regulering af feriepengeforpligtelsen.
Udbetalte gaver
Udbetalte gaver er donationer i overensstemmelse med menighedens formål enten her i landet eller i udlandet.
Lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger omfatter ejendommens drift.
Menighedens drift
Menighedens drift er udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, arrangementer, kurser m.v. som alle falder under menighedens formål.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorartikler, telefonudgifter, generel administration
m.v.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter årets afskrivninger på anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.
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BALANCEN
Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens skema 1
Materielle anlægsaktiver
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Ejendomme

Brugstid
50 år

Restværdi
tkr. 3.347
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Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter faktisk indestående likvider på statusdagen.
Egenkapital
Egenkapital omfatter ”egenkapital” der er et udtryk for den frie kapital
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter skyldige skatter, feriepengeforpligtelse, gæld til leverandører samt andre
skyldige omkostninger. Disse måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Note

2020

2019

Indtægter

1

2.333.487

2.686.709

Personaleomkostninger

2

-1.045.668

-1.143.776

Uddelte gaver

-264.358

-232.903

Lokaleomkostninger

-208.750

-220.966

-87.259

-255.405

-112.034

-114.587

615.418

719.072

-24.542

-24.542

590.876

694.530

Menighedens drift
Administrationsomkostninger
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger på anlægsaktiver

3

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

4

150

150

Finansielle omkostninger

5

-2.060

-1.947

588.966

692.733

0

0

588.966

692.733

588.966

692.733

Årets resultat
Resultatdisponering
Overført til reserver
Overført resultat
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Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020
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Aktiver pr. 31. december 2020

Note

2020

2019

4.451.648

4.476.191

4.451.648

4.476.191

4.451.648

4.476.191

25.998

37.011

25.998

37.011

Likvide beholdninger

3.157.258

2.414.069

Omsætningsaktiver i alt

3.183.256

2.451.080

Aktiver i alt

7.634.904

6.927.271

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Anlægsaktiver i alt

6

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
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Materielle anlægsaktiver
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Passiver pr. 31. december 2020

Note
Egenkapital
Egenkapital

2020

2019

7.348.422

6.759.456

7.348.422

6.759.456

286.482

167.815

286.482

167.815

286.482

167.815

7.634.904

6.927.271

7

Gæld

Anden gæld

Gæld i alt
Passiver i alt
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1 Indtægter

2020

2019

2.123.414

2.202.791

36.132

86.893

121.500

90.000

0

280.000

Tilskud fra udlodningsmidlerne

20.913

3.003

Tilskud fra momskompensationsordningen

31.528

24.022

2.333.487

2.686.709

Gaver og donationer
Indtægter ifbm. arrangementer
Lejeindtægter
Arv

Der er modtaget ikke-kontante gaver for et samlet beløb af

2 Personaleomkostninger

0

2020

2019

Lønninger

870.088

892.448

Pensioner

109.167

106.500

Andre omkostninger til social sikring

11.701

38.132

Andre personaleomkostninger

54.712

106.696

1.045.668

1.143.776

2020

2019

24.542

24.542

24.542

24.542

2020

2019

150

150

150

150

2020

2019

2.056

1.947

4

0

2.060

1.947

3 Afskrivninger
Afskrivninger på ejendommen

4 Finansielle indtægter
Renteindtægter

5 Finansielle omkostninger
Gebyrer
Renteudgifter

Side 11

Penneo dokumentnøgle: 3W24U-6W214-KFEP3-XJIEH-CBEDD-GH3IT

Noter 1. januar 2020 - 31. december 2020
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2020

2019

4.574.359

4.574.359

Tilgang

0

0

Afgang

0

0

4.574.359

4.574.359

Ned- og afskrivninger 1. januar 2020

98.168

73.626

Afskrivninger

24.543

24.542

0

0

122.711

98.168

4.451.648

4.476.191

2020

2019

6.759.456

6.066.723

588.966

692.733

7.348.422

6.759.456

Anskaffelsessum 1. januar 2020

Kostpris 31. december 2020

Afskrivninger, afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december 2020
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

7 Egenkapital
Saldo primo
Årets resultat
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6 Grunde og bygninger

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.

René Brocelius Ottesen

Tonny Elmer Jacobsen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-330516144677
IP: 83.75.xxx.xxx
2021-03-10 19:06:19Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-863920565486
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-03-11 07:34:48Z

Jonas Lund Moberg

Elisabeth Kjærgaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-226761007484
IP: 130.227.xxx.xxx
2021-03-11 10:11:08Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-786390898182
IP: 87.60.xxx.xxx
2021-03-11 16:35:35Z

Michael Kjærgaard

Mette Hemdrup

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-769250397289
IP: 87.60.xxx.xxx
2021-03-12 09:48:58Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-389825762128
IP: 80.198.xxx.xxx
2021-03-14 14:31:29Z

Peter Christensen

Michelle Rosendahl Möglich

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-189150618747
IP: 80.161.xxx.xxx
2021-03-14 18:09:00Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-708515741299
IP: 192.38.xxx.xxx
2021-03-15 16:56:31Z

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

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.

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

Daniel Jacobsen
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Registreret revisor
På vegne af: Mer Revision A/S
Serienummer: CVR:32344720-RID:70226619
IP: 104.40.xxx.xxx
2021-03-16 08:41:09Z

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
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