Fremlæggelse af regnskabet 2019
Generelt
Årsregnskabet for 2019 er, som 2018-regnskabet, udarbejdet efter reglerne i årsregnskabsloven, idet dette
er et krav i trossamfundsloven.

Resultatopgørelsen
Indtægter - Basisindtægter
Menighedernes bidrag er den største basisindtægt, den udgjorde i 2019 1.601.765 kr. Det er 138.235 kr.
mindre end budgetteret, og det er også mindre end i 2018. Øvrige basisindtægter, som er udlodningsmidler
(tips/lotto), projektbidrag, indtægter ved salg af bøger, deltagerbetalinger ved arrangementer mv. ligger på
eller over budget, således at de samlede basisindtægter er på 2.784.587 kr., hvilket rammer budgettet på
2.874.500 kr. utrolig præcist!
Indtægter - Arv og øremærkede donationer
Vi har i 2019 modtaget en arv på 3,4 mio. kr. fra Holger Bogh, Svendborg. Beløbet fordeles efter Holger
Boghs ønske til forskellige projekter og organisationer. Desuden har vi modtaget ca. 360.000 kr. i
forbindelse med opløsningen af Svendborg Baptistmenighed.
Indtægter - Projektindtægter
Indtægterne til egne projekter var i 2019 på 3.038.974 kr. Gaver fra privatpersoner er den største
indtægtskilde for projekterne, i alt ca. 1,8 mio. kr. Menighedernes bidrag er ca. 700.000 kr., resten er fra
firmaer, organisationer mv.
Omkostninger - Basisomkostninger
De samlede basisomkostninger er på 3.781.075 kr., ca. 880.000 kr. mere end budgetteret. Det skyldes bl.a.
at der er overført en gave på 519.000 kr. til Kvindenetværket, en del af arven efter Holger Bogh. Desuden er
alle udgifter vedr. arrangementer medregnet, og ikke som tidligere kun nettobeløbet, dvs. alle udgifter til
årets lederkonference er inkluderet.
Omkostninger - Projektomkostninger
Der er afholdt omkostninger til egne projekter på i alt 3.283.742 kr., så der er god balance mellem
indtægter og udgifter i projekterne.
Finansielle poster
De finansielle indtægter, dvs. renter og udbytte af værdipapirer, udgjorde i 2019 155.630 kr. Det er en
indtægt som er faldende år for år på grunde af de lave renter. De finansielle udgifter, som består af
renteudgifter og kursreguleringer, udgjorde i alt 158.942 kr., hvoraf 148.513 kr. er kurstab og resten er
negative renter på bankkonti.
Årets resultat
Årets resultat er et overskud på 2.526.542 kr. Af dette beløb disponeres der i alt 3.221.960 kr. til fordeling
mellem vore reserverede midler efter ønske fra Holger Bogh og Svendborg menighed. Omvendt anvendes
404.119 kr. af tidligere reserverede beløb til formålene. Tilbage er et underskud på 291.299 kr. at overføre
til 2020. Af disse udgør kurstab som tidligere nævnt 148.513 kr., dvs. det reelle underskud på driften er
142.786 kr. Der var budgetteret med et underskud på 126.596 kr.

Balancen
Som følge af store arvebeløb og donationer er den reserverede egenkapital i 2019 vokset fra 8,9 til 11,7
mio. kr., mens den fri egenkapital er faldet med årets resultat til ca. 2,9 mio. kr. Det afspejles også i
aktiverne, idet beholdningen af værdipapirer (trods kurstab) er vokset fra 9,4 mio. til 10,5 mio. kr., mens de
likvide midler ved årsskiftet udgør 3,8 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. ultimo 2018.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller til regnskabet i øvrigt, så kontakt gerne Ulla Holm, tlf. 2299
6483, e-mail ulla@baptistkirken.dk

