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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2020
- 31. december 2020 for Åbenkirke.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den i årsregnskabet angivne regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Årets indsamlinger omfattet af Lov om indsamling mv. er sket i overensstemmelse hermed samt
Bek. nr. 820 af 27.6.2014 og er anvendt til formålet, som er angivet i anmeldelsen.
Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Herning, den 5. maj 2021

_________________
Lars Bo Olesen

_________________
Niels-Peter Hedegaard

_________________
AnaMaria Micle

_________________
Jürgen Galonska

_________________
Andreas Jørgensen

_________________
Siri Skovlund

_________________
Stephanie Jørgensen
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Til bestyrelsen i Åbenkirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Åbenkirke for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter den i årsregnskabet angivne regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen
udføres på grundlag af Bek. 1701 af 21.12.2010. 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 i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden til den anvendte
regnskabspraksis i årsregnskabet.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med den i årsregnskabet angivne regnskabspraksis. 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, samt god offentlig revisionsskik, altid vil
Side 2

Penneo dokumentnøgle: A50ZT-EF0JP-L2KID-88MXT-J7EB8-QXVEZ

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med den i
årsregnskabet angivne regnskabspraksis.

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.

*

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.
*

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 selskabet 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 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene hertil. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Videbæk, den 5. maj 2021

Penneo dokumentnøgle: A50ZT-EF0JP-L2KID-88MXT-J7EB8-QXVEZ

Partner Revision
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15807776

Ole Jespersen-Skree
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at udbrede det kristne budskab såvel i Danmark som i udlandet.
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør 872.485 kr. mod 388.305 kr. sidste år. Ledelsen anser resultatet for
tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis og regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for Åbenkirke for 2020 er delvis tilpasset den danske årsregnskabslovs bestemmelser
for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen

Omkostninger
Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger mv. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Gaver
Åbenkirke er godkendt til at modtage gaver efter ligningslovens §12, stk. 3 og §8a. Indtægter er
specificeret efter disse af hensyn til rapportering til SKAT og de pålagte kontrolopgaver.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil tidspunktet, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Afskrivninger
Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger ud fra en individuel vurdering af forventet
brugstid. Afskrivningsperioden udgør som hovedregel:
Ejendom…………………………………………………………. 100 år
Inventar………………………………………………………….. 3-10 år
Aktiver med en levetid på under 1 år eller værdi under 50.000 kr. indregnes i anskaffelsesåret som
omkostninger i resultatopgørelsen.
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Indtægter
Indtægter omfatter kontant indsamlede beløb til gaver, frivillige donationer samt indbetalinger i
henhold til forpligtelseserklæringer dækkende perioden frem til regnskabsårets udløb.
Momskompensationen indtægtsføres på modtagelsestidspunktet.

Tilgodehavender
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 indestående i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Henlæggelser
Henlæggelser består af hensatte forpligtelser til almennyttige formål, hensættelse til anskaffelse af
ejendom, som bestyrelsen har truffet beslutning om at der skal hensættes til, samt hensættelse til
tilbagebetaling offentlige tilskud.

Note

1

2
3

4

2020

2019

Gaveindtægter §.....................................................................................
Øvrige gaveindtægter.............................................................................
Offentlig tilskudsordninger....................................................................
Andre indtægter ....................................................................................

4.634.399
691.673
899.411
1.994.028

3.908.803
1.929.790
172.773
839.142

Indtægter i alt ......................................................................................

8.219.511

6.850.508

Andre omkostninger..............................................................................
Personaleudgifter...................................................................................

4.485.964
2.763.258

3.865.134
2.530.594

Kapacitetsomkostninger i alt .............................................................

7.249.222

6.395.728

Resultat før afskrivninger, henlæggelser og renter .........................

970.289

454.780

Afskrivninger ........................................................................................
Henlæggelse ..........................................................................................

65.875
65.000

65.875
12.000

Resultat før renter ..............................................................................

839.414

376.905

Renteindtægter ......................................................................................
Renteudgifter ........................................................................................

50.000
16.929

14.015
2.615

Renter netto i alt .................................................................................

33.071

11.400

ÅRETS RESULTAT ..........................................................................

872.485

388.305
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RESULTATOPGØRELSE 01/01-31/12 2020

Note
4

4

2020

2019

Materielle anlægsaktiver
Ejendom, Olufsgade 10 ........................................................................
Helgesvej 11..........................................................................................
Grund.....................................................................................................
Kopimaskine..........................................................................................

5.546.658
1.889.460
500.000
25.875

5.586.658
1.889.460
500.000
51.750

Materielle anlægsaktiver i alt ............................................................

7.961.993

8.027.868

Omsætningsaktiver .............................................................................
Tilgodehavender....................................................................................
Likvide midler.......................................................................................
Tilgodehavender hos AK Danmark ......................................................
Herning Care..........................................................................................

133.106
4.559.802
5.800.000
255.989

177.470
3.303.653
5.800.000
240.358

Omsætningsaktiver i alt......................................................................

10.748.897

9.521.481

AKTIVER I ALT.................................................................................

18.710.890

17.549.349

2020

2019

Egenkapital...........................................................................................
Overført resultat OC .............................................................................
Egenkapital OC i alt............................................................................

6.213.368
654.626
6.867.994

5.825.063
388.305
6.213.368

Egenkapital OCC...................................................................................
Overført resultat OCC ..........................................................................
Egenkapital OCC i alt.........................................................................
Egenkapital i alt...................................................................................

58.241
217.859
276.100
7.144.094

0
0
0
6.213.368

Henlæggelse
Henlæggelse Mission.............................................................................
Hensat til byggeri ..................................................................................
Hensættelser Statens administration + hjælpepakker............................
Henlæggelser i alt.................................................................................

233.171
10.245.800
235.000
10.713.971

233.172
10.245.800
170.000
10.648.972

Kortfristet gæld
Anden gæld............................................................................................
Kortfristet gæld i alt............................................................................

852.825
852.825

687.009
687.009

Gæld i alt..............................................................................................

852.825

687.009

PASSIVER I ALT................................................................................
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18.710.890

17.549.349

PASSIVER
Note

4
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AKTIVER

Note 1

Offentlige tilskudsordninger
Momskompensation...............................................................................
Tips- og lotto midler..............................................................................
Lønkompensation..................................................................................
Hjælpepakker.........................................................................................
I alt........................................................................................................

2020
106.748
106.293
340.927
345.443
899.411

2019
66.381
106.392
0
0
172.773

Note 2

ANDRE OMKOSTNINGER
Mission..................................................................................................
Kirkeaktiviteter......................................................................................
Ejendom.................................................................................................
Administration.......................................................................................
I alt........................................................................................................

1.054.273
2.752.481
397.681
281.528
4.485.964

916.273
2.399.950
357.368
191.543
3.865.134

LØNNINGER, REJSEOMKOSTNINGER
Lønninger ..............................................................................................
Lønrefusion ...........................................................................................

3.436.485
-673.227

3.426.689
-896.095

I alt........................................................................................................

2.763.258

2.530.594

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Anskaffelsessummer
Saldo primo............................................................................................
Tilgang...................................................................................................
Afgang...................................................................................................

Bygninger
5.946.658
0
0

Kopimaskine
129.375
0
0

Saldo ultimo..........................................................................................

5.946.658

129.375

Afskrivninger
Saldo primo............................................................................................
Årets afskrivninger ...............................................................................
Saldo ultimo..........................................................................................

360.000
40.000
400.000

77.625
25.875
103.500

BOGFØRT VÆRDI............................................................................

5.546.658

25.875

SPECIFIKATION AFSKRIVNINGER
Bygninger, Olufsgade 10.......................................................................
Afskrivning kopimaskine.......................................................................
Afskrivninger.......................................................................................

2020
40.000
25.875
65.875

2019
40.000
25.875
65.875

Note 3

Note 4

Note 4
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NOTER

NOTER
Anden gæld
Kortfristet gæld......................................................................................
A-skat + Am-bidrag...............................................................................
Feriepengeforpligtelse...........................................................................

2020
378.749
76.025
398.051

2019
173.610
95.299
418.100

I alt........................................................................................................

852.825

687.009

SIKKERHED OG EVENTUALFORPLIGTELSER
Ejerpantebrev kr. 750.000 i ejendommen Olufsgade 10, er deponeret hos Nordea som
sikkerhed for engagement.
Kautionsforpligtelse: 300.000 kr.
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