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Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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København NV, den

Menighedsråd:

Morten Bech (formand)

Stefan Poulsen

Camilla Engrob

Filip Buff Pedersen

Eva Kaas

Vibeke Førrisdahl

Jonas Kamp

Jakob Hedegaard

Christian Callesen, (Konstitueret
Valgmenighedspræst)
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Byens Valgmenighed for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016,
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.
Revisionen er ligeledes foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3, hvilket vil
sige, at vi har kontrolleret at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 stk. 1
og 2 – tilskuddet er anvendt i tilskudsåret – tilskuddet er brugt til formålet og tilskudsmidlerne er anvendt sparsommeligt. 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
fondsloven. 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, 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 fondens 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 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 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

Merete Jacobsen
Registreret revisor - FSR danske revisorer
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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
Periodisering er udgifter vedrørende næste regnskabsår
Likvide beholdninger indregnet med faktisk indestående på statusdagen.
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Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2016 - 31. december 2016
Note

2016

2015

1

1.721.251

2.079.803

Personale

2

1.115.333

1.212.243

Netværk

3

126.625

185.535

Team og aktiviteter

4

179.112

255.185

Lokaleomkostninger

5

240.000

217.147

Administration

6

147.052

169.506

1.808.122

2.039.616

-86.871

40.187

Indtægter

Udgifter i alt
Årets resultat
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Udgifter
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Aktiver pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

2.138

74.338

0

22.602

3.000

6.500

352.772

184.375

357.910

287.815

357.910

287.815

Tilgodehavender
Depositum
Periodiseringer
Likvide beholdninger

Aktiver i alt

7
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Omsætningsaktiver
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Passiver pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

Egenkapital

-58.668

28.203

Egenkapital i alt

-58.668

28.203

Gældsbrev

240.000

0

Heraf kortfristet gæld

-30.000

0

210.000

0

30.000

0

176.578

259.612

206.578

259.612

Gæld i alt

416.578

259.612

Passiver i alt

357.910

287.815

Egenkapital

8
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Langfristet gæld

Kortfristet gæld
Kortfristet gæld af langfristet gæld
Anden gæld

9
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1 Indtægter

2016

2015

1.676

2.441

1.464.945

1.692.027

Medlemskontingenter

16.700

37.000

Kollekter

46.198

61.543

0

101.794

Kurser / Konferencer

103.312

90.745

Momskompensation

11.773

17.848

Tips og Lotto

76.647

76.405

1.721.251

2.079.803

2016

2015

1.238.735

1.155.582

-16.589

0

24.480

5.902

Befordring

7.329

10.909

Diæter

7.983

9.931

ATP-bidrag

13.916

11.880

Pension

10.320

8.839

-223.026

-39.471

Fri telefon

-5.400

-5.200

Supervision

31.278

30.987

1.498

13.035

11.706

22.103

Frivillig stab

6.817

21.413

Feriepengeforpligtigelse

6.286

-33.667

1.115.333

1.212.243

2016

2015

Kontingent Dansk Oase

31.655

36.300

Kollekt

30.195

56.872

KPN

64.775

88.542

0

3.821

126.625

185.535

Andre indtægter
Gaver

Fonde

2 Personale
Løn
Lønrefusion
Honorar

Refunderende barsels- og sygedagpenge

Deltagelse i Dansk Oase
Andre sociale omkostninger

3 Netværk

Støtte til eksterne partnere
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Noter 1. januar 2016 - 31. december 2016
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4 Team og aktiviteter

2016

2015

26.992

46.102

Menighedsråd

8.242

13.990

Byens Unge

4.800

4.500

Lovsangsteam

335

300

Gudstjenester

12.020

17.519

4.693

6.934

11.758

19.868

3.805

7.526

13.023

13.324

Børnekirke

3.033

15.658

Mad og drikke

7.631

8.016

SommerOase

37.778

44.649

Menighedslejr / Konference

45.002

56.799

179.112

255.185

2016

2015

Andre udgifter aktiviteter

Gaver og repræsentation
Årsfest
Menighedsmøder
Lederudvikling

5 Lokaleomkostninger
Leje af kontor
Leje af Gudstjenestelokaler

76.647
240.000

Leje af andre lokaler

140.500
0

240.000

217.147

2016

2015

49.806

50.058

700

17.259

8.490

16.579

Regnskab

68.313

66.025

Forsikringer

15.337

7.506

-592

8.973

4.998

3.106

147.052

169.506

2016

2015

50

0

350.687

178.698

2.035

5.677

352.772

184.375

6 Administration
Generelle udgifter administration
Større IT-anskaffelser
Telefon og internet

Bil
Postering uden bilag

7 Likvide beholdninger
Kasse
Danske Bank, driftskonto
Danske Bank, PS kirkekonto
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8 Egenkapital

2016

2015

28.203

-27.709

0

15.725

-86.871

40.187

-58.668

28.203

2016

2015

Skyldige omkostninger

15.832

86.093

A-skat

24.612

44.699

3.408

2.880

20.000

19.500

112.726

106.440

176.578

259.612

Egenkapital primo
Regulering vedr depositum, primo
Overført af årets resultat

9 Anden gæld

ATP
Afsat revisorhonorar
Afsat Feriepengeforpligtigelse
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Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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