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Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
Kirkefondet
Peter Bangs Vej 5
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 11977391
Hjemsted: Frederiksberg

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside
Redegørelse for fondsledelse: https://www.kirkefondet.dk/ﬁleadmin/user_upload/Bestyrelsens_stillingtagen_til_er
hvervsfondsudvalgets_anbefalinger_for_god_fondsledelse_i_erhvervsdrivende_fonde_2021_-_samlet.pdf
Bestyrelse
Erik Lloyd Mollerup, formand
Finn Ahlmann Bauck Dyrhagen, næstformand
Tommy Guldborg Liechti, kasserer
Povl Edvard Hansen
Anne Margrethe Raabjerg Hvas
Hanne Rosendal Hummelshøj
Henrik Oest
Jette Marie Bendixen Rønkilde
Lars Seeberg
Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 for
Kirkefondet.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
modtagne udlodningsmidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at
der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne udlodningsmidler.
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.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Frederiksberg, den 20.04.2022
Bestyrelse

Erik Lloyd Mollerup

Finn Ahlmann Bauck Dyrhagen

formand

næstformand

Tommy Guldborg Liechti
kasserer

Povl Edvard Hansen

Anne Margrethe Raabjerg Hvas

Hanne Rosendal Hummelshøj

Henrik Oest

Jette Marie Bendixen Rønkilde

Lars Seeberg
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Kirkefondet
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 i
overensstemmelse med 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 samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA Code. 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, der giver et retvisende billede 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 fondens 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 fonden, 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
ﬁndes. Fejlinformation 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
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Vi har revideret årsregnskabet for Kirkefondet for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
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brugerne 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 samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 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
om eﬀektiviteten af fondens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den anvendte 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 fondens 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 fonden 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.
Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
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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 20.04.2022

Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Formålet med Kirkefondet er at virke for liv og vækst i folkekirkens menigheder og at fremme mulighederne for
at gå nye veje i den kristne forkyndelse. Formålet er i lighed med tidligere år opfyldt gennem Kirkefondets

•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning og konsulentbistand til menighedsråd, organisationer og grupper
Tilbud til folkekirken om hjælp til udvikling af kirkelivet
Udgivelser og kursusvirksomhed
Udarbejdelse af analyser for menighedsråd og provstier
Koordination af vejkirkeordning i Danmark
Udvikling af redskaber til nye arbejdsformer i kirken
Deltagelse i råd, udvalg og arbejdsgrupper omhandlende folkekirkens liv og vækst

Kirkefondet deltager aktivt i den kirkelige debat med visioner for fremtidens kirke og menigheder, blandt andet
gennem jævnlige indlæg i pressen og gennem aktuelle kommentarer, som udgives på web og Facebook.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet af Kirkefondets almindelige drift og aktiviteter i 2021 anses af bestyrelsen for tilfredsstillende.
Kirkefondet har i 2021 realiseret et overskud på 4.097.776 kr. mod et overskud i 2020 på 5.272.409 kr. og mod et
budgetteret overskud i 2021 på 15.254 kr.
Overskuddet i 2020 vedrørte primært salget af Fredens Kirke til Fredens og Nazareth Menighedsfællesskab i
forbindelse med, at kirken blev taget ud af almindeligt folkekirkeligt brug. I 2021 skyldes overskuddet dels salget
af et beboelseshus, der er modtaget som arv for 10 år siden, og som nu er solgt; dels en god forrentning af
beholdningen af værdipapirer.
Kirkefondet har i 2021 fortsat den planlagte udvikling af sine aktiviteter. Der har, som i de foregående år, bl.a. i
kølvandet på menighedsrådsvalget i slutningen af 2020, været stor aktivitet omkring konsulentydelser og
udarbejdelsen af provstianalyser og sogneanalyser, ligesom udgivelser som magasinet ’Kirken i dag’ og
Vejkirkefolderen er fortsat.
Konceptet ”Lokal kirkeudvikling” har fundet sin plads i Kirkefondets drift, og danner baggrund for de
længerevarende udviklingsforløb, som bl.a. ﬁnder sted i en lang række sogne – primært i større byer – hvor der
er stor befolkningstilvækst.
Væsentlige aktiviteter i 2021 har bl.a. været det videre arbejde med projektet ”Den udskudte dåb”, hvor der er
fokus på, hvordan folkekirken – bl.a. i forbindelse med konﬁrmationsforberedelsen – tackler det faktum, at ﬂere
og ﬂere børn ikke bliver døbt som spæde. Desuden er der fortsat samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter om et projekt om kirkeliv i nye byområder med afsæt i Skalborg sogns erfaringer.
Der er i det forløbne år med ekstern konsulenthjælp blevet arbejdet indgående med Kirkefondets
kommunikationsstrategi , hvilket forventes at sætte sig spor fremadrettet i form af en prioriteret indsats på
området.
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Udenfor det almindelige driftsregnskab har Kirkefondet i 2021 foretaget uddelinger til opfyldelse af fondens
formål på 506.833 kr. – bl.a. i form af bidrag til drift af en husbådskirke, som blev indviet i august 2019 og nu er
en uvurderlig hjælp i forbindelse med etablering af menighedsliv i nye boligområder i Sydhavn, hvor der endnu
ikke er bygget kirke. Husbådskirken et eksempel på en investering til gavn for folkekirken, som er blevet
muliggjort efter de senere års salg af kirkebygninger. De samlede omkostninger til husbådskirken har været
11.369.239 kr., som er uddelt i årene 2018 til 2021.
Indsamlingsregnskab
Kirkefondets indsamlinger i 2021 er foretaget i henhold til Indsamlingsnævnets tilladelse § 4 med Sagsnr.: 20-72
-00320. Indsamlingerne er primært foregået via udsendelse af breve, via opfordring i organisationens tidsskrift
og på organisationens hjemmeside. Vi har i begrænset omfang anvendt Facebook til at opfordre til at yde
bidrag. I hele indsamlingsarbejdet har vi været opmærksomme på at overholde Retningslinjer for god
indsamlingsskik som er oﬀentliggjort på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Som angivet i tilladelsen anvendes de indsamlede midler til fordel for Kirkefondets vedtægtsbestemte formål,
som er at arbejde med liv og vækst i folkekirkens menigheder. Herunder udvikling af redskaber til ny
arbejdsformer, udgivelse af inspirationsmateriale, rådgivning, udviklingsprojekter, forskning mm. I
indsamlingsregnskabet er kun medregnet indsamlinger som er omfattede af indsamlingsloven og af
Indsamlingsnævnets tilladelse (se note 7).
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling
Fondens aktiver, passiver og ﬁnansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 2021 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Redegørelse for fondsledelse
I henhold til §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde skal fondens bestyrelse tage stilling til komiteen for god
fondsledelses anbefalinger efter følg eller forklar princippet. Fondens bestyrelse har gennemgået og taget stilling
til hver enkelt anbefaling. Den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse fremgår af Fondens hjemmeside, jf.:h
ttps://www.kirkefondet.dk/ﬁleadmin/user_upload/Bestyrelsens_stillingtagen_til_erhvervsfondsudvalgets_anbefali
nger_for_god_fondsledelse_i_erhvervsdrivende_fonde_2021_-_samlet.pdf.
Kirkefondet ledes af en bestyrelse med 9 medlemmer. Erik Lloyd Mollerup er formand. Bestyrelsens
sammensætning er som følger og dens medlemmer anses som uafhængige:
Navn
Fødselsår
Stilling/erhverv
Uddannelse
Kompetencer
Indvalgt i bestyrelsen, år
Genvalgt til bestyrelsen, år
Udløb af nuværende valgperiode, år

Erik Lloyd Mollerup
1961
Director, Head of IT
Ingeniør
KFUM-Spejderne i Danmark (lokalt)
2006
2021
2023
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Finn Ahlmann Bauck Dyrhagen

Fødselsår

1952

Stilling/erhverv

Provst, pastor emeritus

Uddannelse

Cand. theol.

Kompetencer

KFUM-Spejderne: Regligionspædagogisk
arbejde. Formand for Roskilde Stifts
1998

Genvalgt til bestyrelsen, år

2021

Udløb af nuværende valgperiode, år

2023

Navn

Tommy Guldborg Liechti

Fødselsår

1956

Stilling/erhverv

Økonomi- og administrationschef

Uddannelse

Merkonom

Kompetencer

Tidl. formand for stiftsrådet, Roskilde Stift
Tidl. kasserer i menighedsrådet, Nørrevang

Indvalgt i bestyrelsen, år

2012

Genvalgt til bestyrelsen, år

2020

Udløb af nuværende valgperiode, år

2022

Navn

Povl Edvard Hansen

Fødselsår

1946

Stilling/erhverv

Arkitekt

Uddannelse

Tømrer, bygningsingeniør,
merkonom

Kompetencer

Leder i KFUM-Spejderne

Indvalgt i bestyrelsen, år

2018

Genvalgt til bestyrelsen, år

2021

Udløb af nuværende valgperiode, år

2023

Navn
Fødselsår
Stilling/erhverv
Uddannelse
Kompetencer

Anne Margrethe Raabjerg Hvas
1962
Provst
Cand. theol.
Bestyrelse for Hospice
Sønderjylland, Haderslev
2008
2020
2022

Indvalgt i bestyrelsen, år
Genvalgt til bestyrelsen, år
Udløb af nuværende valgperiode, år
Navn
Fødselsår
Stilling/erhverv
Uddannelse
Kompetencer
Indvalgt i bestyrelsen, år

Hanne Rosendal Hummelshøj
1956
Tidl. sognediakon
Socialrådgiver
Blå Kors, KFUM, KFUK og
menighedsrådsarbejde
2013

Penneo dokumentnøgle: W5YO8-8XYS6-GNP4I-PULG3-BJPSM-SE7TW

Religionspædagogiske Udvalg, 1995-2010
Indvalgt i bestyrelsen, år
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2021
2023

Navn

Henrik Oest

Fødselsår

1956

Stilling/erhverv

Pastor emeritus

Uddannelse

Cand. theol.

Kompetencer

Formand for Folkekirkeinfo i Aarhus stift

Indvalgt i bestyrelsen, år

2000

Genvalgt til bestyrelsen, år

2021

Udløb af nuværende valgperiode, år

2023

Navn
Fødselsår
Stilling/erhverv

Jette Marie Bendixen Rønkilde
1980
Ph.d. og post.doc. på Teologi ved
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus
Universitet
Cand. theol.
Tidl. sognepræst og tidl.
styrelsesmedlem af den nordiske
interesseorganisation Leitourgia.
Underviser og foredragsholder
2019
2020
2022

Uddannelse
Kompetencer

Indvalgt i bestyrelsen, år
Genvalgt til bestyrelsen, år
Udløb af nuværende valgperiode, år
Navn

Lars Seeberg

Fødselsår

1959

Stilling/erhverv

Provst

Uddannelse

Teolog

Kompetencer

KFUM-Spejderne

Indvalgt i bestyrelsen, år

2008

Genvalgt til bestyrelsen, år

2020

Udløb af nuværende valgperiode, år

2022

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.
Redegørelse for uddelingspolitik
Kirkefondets uddelingspolitik er, at bestyrelsen indenfor rammerne af Kirkefondets vedtægter og overordnede
strategi beslutter uddeling til relevante aktiviteter og projekter – hovedsageligt indenfor følgende
områder:
- Udvikling af og inspiration til menighedsliv i folkekirken
- Udvikling af og inspiration til nye gudstjenesteformer
- Udvikling af og inspiration til frivillighed i folkekirken
- Udvikling af og inspiration til ny og anderledes brug af kirker og kirkerum
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Bestyrelsen vil normalt ikke foretage uddeling på baggrund af konkrete ansøgninger om uddeling til
enkeltstående aktiviteter mv.
Begivenheder efter balancedagen
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Note
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter

1

Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

2021
kr.

2020
kr.

1.911.308

1.563.006

915.789

7.677.894

(2.203.400)

(2.446.839)

623.697

6.794.061

Personaleomkostninger

2

(2.818.926)

(2.814.457)

Af- og nedskrivninger

3

4.335.813

(44.017)

2.140.584

3.935.587

Driftsresultat
Andre ﬁnansielle indtægter

4

2.470.310

1.350.811

Andre ﬁnansielle omkostninger

5

(513.118)

(13.989)

4.097.776

5.272.409

506.833

505.613

Overført resultat

3.590.943

4.766.796

Resultatdisponering

4.097.776

5.272.409

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Henlagt til fremtidige uddelinger
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Balance pr. 31.12.2021
2021
kr.

2020
kr.

0

3.098.744

0

3.098.744

300.000

300.000

31.458

31.458

Andre tilgodehavender

2.271.986

2.396.604

Finansielle aktiver

2.603.444

2.728.062

Anlægsaktiver

2.603.444

5.826.806

21.380

504

Andre tilgodehavender

611.285

340.013

Tilgodehavender

632.665

340.517

Andre værdipapirer og kapitalandele

26.104.082

18.021.802

Værdipapirer og kapitalandele

26.104.082

18.021.802

665.894

1.986.677

Omsætningsaktiver

27.402.641

20.348.996

Aktiver

30.006.085

26.175.802

Note
Grunde og bygninger
Materielle aktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Likvide beholdninger

6
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2021
kr.

2020
kr.

300.000

300.000

0

1.780.137

1.000.000

1.000.000

Overført overskud eller underskud

27.582.064

22.210.984

Egenkapital

28.882.064

25.291.121

Anden gæld

0

275.609

Langfristede gældsforpligtelser

0

275.609

33.778

81.278

Anden gæld

1.090.243

527.794

Kortfristede gældsforpligtelser

1.124.021

609.072

Gældsforpligtelser

1.124.021

884.681

30.006.085

26.175.802

Note
Virksomhedskapital
Øvrige reserver
Henlagt til uddelinger

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Passiver
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Egenkapitalopgørelse for 2021
I alt

kr.

kr.

kr.

1.780.137

1.000.000

22.210.984

25.291.121

0

0

(506.833)

0

(506.833)

0

(1.780.137)

506.833

5.371.080

4.097.776

300.000

0

1.000.000

27.582.064

28.882.064

Øvrige
reserver

kr.

kr.

300.000

Ordinære uddelinger
Årets resultat

Egenkapital primo

Egenkapital ultimo

Legatarfortegnelse
Årets uddeling på 507 t.kr. er anvendt til opfyldelse af fondens formål. Uddelinger omfatter udgifter til drift af
husbådskirke i Sydhavn, København: 110.998 kr. samt uddeling til Lundehus Kirkes Menighedspleje på 395.835
kr.
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Overført
Henlagt til overskud eller
underskud
uddelinger
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Noter
1 Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter består af gavebeløb, midler fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidler fra puljen til
landsdækkende almennyttige organisationer samt lejeindtægter.
Tilskuddet fra udlodningsmidlerne er anvendt i tilskudsperioden og i overensstemmelse med fondens formål.
I 2020 indgår indtægter fra salg af Fredens Kirke.

2021

2020

kr.

kr.

2.590.106

2.582.688

193.354

190.629

35.466

41.140

2.818.926

2.814.457

5

5

2021

2020

kr.

kr.

0

44.017

(4.335.813)

0

(4.335.813)

44.017

2021
kr.

2020
kr.

Renteindtægter i øvrigt

532.988

629.976

Dagsværdireguleringer

1.937.322

720.835

2.470.310

1.350.811

2021
kr.

2020
kr.

14.200

13.989

498.918

0

513.118

13.989

Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere
3 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle aktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver

4 Andre ﬁnansielle indtægter

5 Andre ﬁnansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt
Dagsværdireguleringer
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2 Personaleomkostninger
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6 Materielle aktiver
Grunde
og bygninger
kr.
Kostpris primo
Afgange

3.419.863
(3.419.863)

Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Tilbageførsel ved afgange

0
(321.119)
321.119

Af- og nedskrivninger ultimo

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

Der er i 2021 indsamlet midler til ﬁnansiering af fondens aktiviteter og i overensstemmelse med Lov nr. 105 af 4.
februar 2020 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Overskuddet af indsamlingerne udgør 358.810 kr.
Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til fondens formål i året - herunder projektet "Den udskudte dåb",
drift af Vildbjerg Kirkecenter for at samle og styrke kirkelige og kristne aktiviteter, børne- og ungdomsarbejde i
Lindehøj Kirke og Islev Kirke samt andet vedtægtsbestemt udviklingsarbejde.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når leveringen og risikoovergangen til køber har fundet
sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter
Arve- og gavebeløb indtægtsføres, når fonden har erhvervet endelig ret.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
fondens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster ved salg af
materielle anlægsaktiver.
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Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Andre ﬁnansielle indtægter
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer.
Andre ﬁnansielle omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og- omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
–tab vedrørende værdipapirer.
Balancen
Materielle aktiver
Fonden ejer en række kirker og en ejendom, der udlejes.
Grunde og bygninger, andre anlæg og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
For ejendomme modtaget som arv er skønnet handelsværdi på tidspunktet for modtagelse anset for kostprisi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger

50 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under ﬁnansielle anlægsaktiver omfatter fondens grundkapital.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Uddelinger
Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen, fragår
egenkapitalen via posten henlagt til uddelinger.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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