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OPLYSNINGER OM ORGANISATIONEN

Revisor
CVR-nr.:
Navn:
Vejnavn & nummer:
Postnummer & by:

30 19 52 64
Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør

Bestyrelse
Christiane Gammeltoft-Hansen, formand
Anne-Kari Ferenczi, næstformand
Lotte Smith-Petersen
Ole Faurschou
Mie Korp Sloth
Hans Christian Hein
Hanne Uhre Hansen
Kirsten Buskbjerg Lübker
Lars Nielsen Sardemann
Heidi Buch Klemmen
Gitte Støvring Preussler
Eva Østergaard
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Foreningens regnskabsklasse, adresse mv.:
Regnskabsklasse:
Regnskabsklasse A
CVR-nr.:
29 25 69 18
Navn:
Folkekirkens Ungdomskor
Vejnavn & nummer:
Vartov, Farvergade 27 D, 2.
Postnummer & by:
1463 København K.
Stiftelsesdato:
Hjemsted:
København
Regnskabsperiode:
1. januar – 31. december
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LEDELSESPÅTEGNING
Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2020 for Folkekirkens Ungdomskor.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 24. februar 2021

Christiane Gammeltoft-Hansen
formand

Anne-Kari Ferenczi
næstformand

Lotte Smith-Petersen

Ole Faurschou

Mie Korp Sloth

Hans Christian Hein

Hanne Uhre Hansen

Kirsten Buskbjerg Lübker

Lars Nielsen Sardemann

Heidi Buch Klemmen

Gitte Støvring Preussler

Eva Østergaard
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen i Folkekirkens Ungdomskor
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Folkekirkens Ungdomskor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
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. 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, 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 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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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 – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Folkekirkens Ungdomskor

4

•

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 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.

Helsingør, den 24. februar 2021
Kallermann Revision A/S – statsautoriseret revisionsfirma
Cvr.-nr. 30 19 52 64

Jacob Ulrikkeholm Klinkby
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne45875
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med de
nødvendige tilpasninger og bekendtgørelse nr. 813 af 24.06.2013 om budget og regnskabsvæsen for Fællesfonden.
Endvidere er tilvalgt reglerne fra regnskabsklasse B om ledelsesberetning, dog tilpasset organisationens konkrete
forhold.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten for 2020 omfatter resultatopgørelse og balance for organisationen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen
som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Kontingenter indtægtsføres med årets opkrævede kontingenter fratrukket eventuelt tab for ikke indbetalte kontingenter.
Tilskud fra Kirkeministeriet og Kulturstyrelsen indtægtsføres i overensstemmelse med årets bevilling.
Tilskud fra fonde og andre indtægtsføres i takt med, at tidsforbrug og omkostninger vedrørende de tilknyttede aktiviteter afholdes.
Aktivitetsomkostninger
Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres direkte til bestemte aktiviteter.
Omkostninger til bestyrelse og øvrige udvalg
Omfatter omkostninger til møder mv. i bestyrelsen og nedsatte udvalg.
Lønninger og personaleomkostninger
Lønninger og personaleomkostninger indeholder lønninger og omkostninger til det administrative personale og ledelsen.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder kontoromkostninger mv., herunder af- og nedskrivninger.
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Generelt om indregning
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Depositum
Depositum vedrører lejemålet, Farvergade 27 D.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til den nominelle værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til den nominelle værdi.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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Indtægter
Aktivitetsomkostninger

Note
____

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

1
2

3.067.760
-2.115.792
___________

3.015.685
-1.741.253
___________

951.968

1.274.432

-99.179
-705.753
-281.707
-52.021
___________

-114.855
-628.787
-315.794
-61.060
___________

-186.692

153.936

Bruttofortjeneste
Bestyrelse og øvrige udvalg
Personaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
ÅRETS RESULTAT

3
4
5

6.112

10.247

-10.585
___________
-191.165
___________

___________0
164.183
___________
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2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

Finansielle anlægsaktiver i alt

11.742
___________
11.742
___________

11.742
___________
11.742
___________

ANLÆGSAKTIVER I ALT

11.742
___________

11.742
___________

Tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger

118.466
20.255
___________

19.087
62.864
___________

Tilgodehavender i alt

138.721
___________

81.951
___________

2.009.812
___________

2.171.852
___________

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

2.148.533
___________

2.253.803
___________

AKTIVER I ALT

2.160.275
___________

2.265.545
___________

PASSIVER
Egenkapital, primo
Årets resultat

1.327.936
-191.165
___________

1.163.753
164.183
___________

EGENKAPITAL I ALT

1.136.771
___________

1.327.936
___________

Skyldige omkostninger
Mellemregning FUK pulje
Anden gæld
Modtagne forudbetalinger

214.214
133.111
448.267
233.332
___________

273.911
121.524
232.408
309.766
___________

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.028.924
___________

937.609
___________

PASSIVER I ALT

2.160.275
___________

2.265.545
___________

Note
____
AKTIVER
Depositum

Likvide beholdninger

6

7
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1. Indtægter
Kontingent kor
Kontingent personlige
Kirkeministeriet
Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen, udlodningsmidler
Statens Kunstfond
Tilskud, Dansk Folkeoplysnings Samråd
Tilskud, Tuborg Fonden
Tilskud, Augustinus Fonden
Tilskud, Ole Kirk’s Fond
Deltagerbetalinger
Salg noder
Koda-indtægter
Øvrige indtægter

2. Aktivitetsomkostninger
Omkostninger Korkonsulenter
Omkostninger Sommerskole
Omkostninger Øvrige aktiviteter
Omkostninger Forlag
Omkostninger Kredsarbejde
Omkostninger Nodebibliotek
Omkostninger Kreds
Omkostninger Kurser
Omkostninger Kornyt
Omkostninger Jubilæum
Omkostninger Alsang
Omkostninger Nordisk Kirkesangfest med børn og unge
Omkostninger, Landsstævne
Omkostninger, U-camp
Omkostninger, Omprioriteringspuljen
Omkostninger, Digital Værktøjskasse

3. Bestyrelse og andre udvalg
Administration
Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalg
Årsmøde
MR årsmøde
Norbusang

2020

2019

kr.
___________

kr.
___________

1.080.206
12.041
1.321.903
90.069
140.000
0
0
0
21.600
273.505
18.695
14.195
95.546
___________

1.116.000
15.400
1.217.673
90.172
90.000
50.000
30.000
25.000
0
321.254
45.062
6.354
8.770
___________

3.067.760
___________

3.015.685
___________

1.171.737
384.942
0
0
0
17.518
156.410
169.982
56.693
0
47.986
52.334
20.568
0
12.981
24.641
___________

705.507
311.432
16.980
27.665
151.986
22.964
0
136.057
77.695
840
0
0
0
39.795
250.332
___________0

2.115.792
___________

1.741.253
___________

0
29.872
21.176
47.005
0
1.126
___________

11.920
49.532
6.206
31.805
9.620
5.772
___________

99.179
___________

114.855
___________
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4. Administrationsomkostninger
Telefon
Kontorartikler
Porto
Forsikringer
Kontingenter
Småanskaffelser
PR/Markedsføring
Annoncer
Revision
Regnskabsassistance
Abonnement
It-udgifter
Gebyrer

5. Lokaleomkostninger
Husleje incl. el, vand og varme
Driftsomkostninger
Rengøring

6. Likvide beholdninger
Nordea, foreningskonto, kontonr. 0742-478289
Nordea, sekretariatetskonto, kontonr. 6887-120860
Nordea, Kursuskonto, kontonr. 0724-274722
Nordea, FUK puljen, kontonr. 4382-280186
Nordea, Sommer, kontonr. 2480-3495188042

7. Anden gæld
Skyldig moms
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig ATP m.m.
Feriepengeforpligtelse
Skyldig feriefond indefrysning overgangsordning
Skyldig pension
Andre skyldige omkostninger

2020

2019

kr.
___________

kr.
___________

13.022
4.581
14.746
17.335
11.288
1.668
-11.488
35.670
26.950
58.750
1.132
102.925
5.128
___________

8.647
2.576
2.583
10.366
11.077
339
34.343
6.077
26.800
143.439
7.000
60.859
1.688
___________

281.707
___________

315.794
___________

43.330
2.069
6.622
___________

50.755
2.479
7.826
___________

52.021
___________

61.060
___________

1.639.134
10.495
34.133
122.845
203.205
___________

1.957.291
2.784
102.427
109.350
___________0

2.009.812
___________

2.171.852
___________

2.311
188.665
3.597
66.221
176.619
0
5.434
___________

2.671
46.590
6.882
85.889
68.117
22.259
___________0

442.847
___________

232.408
___________

8. Eventualforpligtelser
Lejeforpligtelser i uopsigelighedsperioden for lejemål udgør 20 t.kr.
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Dirigent
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