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Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Gladsaxe
Sogns Menighedsråd. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de 
lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede 
regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse 
med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den 
omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, 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 kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med
regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse



  

Den uafhængige revisors erklæring 

 
Til menighedsrådet for Gladsaxe Sogns Menighedsråd 

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 
31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og 
bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf 
følgende regler (cirkulære og vejledning). 
 
 
Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
 
Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. 
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. 
Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, 
regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver at vi overholder etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der 
giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og 
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
 
Konklusion  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af 
kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i 
overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler 
(cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
 
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. 
 
 
Udtalelse om menighedsrådets erklæring  

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og 
vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi 
har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
 
 

Haslev, den 23. juni 2014 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

Grethe Clausen 

Statsautoriseret revisor 

 

 
 
 
 



Side 3Gladsaxe Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10997712, Regnskab 2013, Afleveret d. 01-04-2014 07:42

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Kirkegården har gjort menighedsrådet opmærksom på, at resultatdisponering kan være 
bemægtiget med fejl. Ved en nærmere gennemgang er menighedsrådet også af den opfattelse 
at resultatdisponering for regnskabsårene 2011, 2012 og 2013 alle er forkerte. Dette pga.
at der i regnskabsåret 2011 står, at vi har fået kr. 700.000 til disposition af 
provstiudvalget. Disse penge har vi aldrig modtaget, eller fået stillet til rådighed. 
Derfor er der heller ikke foretaget nogen disponering og de 700.000 hører ikke hjemme i 
resultatdisponeringen for 2011. Formentligt skyldes fejlen, at tidligere revisor har 
misforstået tingenes rigtige sammenhæng. Vi fik tilbage i 2010 af provstiudvalget besked 
på at finde mindst kr. 800.000 til færdiggø¬relse af præstegården. Vi fandt kr. 525.500 
med besparelser på driften, samt ved at nedskrive anlægsarbejde med kr. 353.000 i 
regnskabsåret 2010. Hvilket frigjorde en kapital på kr. 878.500 til færdiggørelse af 
præstegården. Disse disponeringer skulle gerne fremgå af regnskabet og 
resultatdisponering for regnskabsåret 2010. Revisor kritiserede uberettiget i sit 
protokollat, menighedsrådet for at have disponeret uden provstiudvalget skriftlig 
tilladelse, samt orienterede provstiudvalget herom. Derfor fik vi efterfølgende (den 15. 
november 2011) en skriftlig ”tilladelse” fra provstiudvalget, til at disponere med kr. 
700.000. Uagtet det, at vi den 6. maj 2010 havde fået et skriftligt pålæg fra Kjeld Kurre
provst, om at finde disse penge i regnskabsåret 2010. Menighedsrådet traf beslutning 
herom allerede den 19. maj 2010. Det ser umiddelbart ud til, at vores organisation og 
revisor til stadighed ikke har fået disponeret tallene på den rigtige måde? I 
resultatdisponering for regnskabsåret 2013, står vi til at skylde provstiudvalget kr. 
267.519,20. Denne gældspost er ikke korrekt og skyldes en fejlpostering i tidligere 
regnskabsår. Konto 721140 er ”Likviditet stillet til rådighed af provstiet” og bør altid 
være positiv (altså med minus fortegn). Den overvejende sandsynlighed er, at kontoen skal
stå med et beløb på kr. -150.000 i kolonnen
Der bør rettes op på dette i regnskab 2014, og menighedsrådet vil fremsende ansøgning 
herom til provstiudvalget.

Sognets regnskab udviser et driftsoverskud på kr. 742.329,60. Overskuddet skyldes 
hovedsagligt besparelser på lønudgifterne. Derudover har vi de to forudgående år været 
ekstremt tilbageholdende med udgiftsgivende virksomhed og aktivitet. Vi har opsagt den ½-
tids ansatte organist og alene anvendt organistvikarer som afløsere. De to tidligere 
fastansatte kirketjenere, er blevet erstattet af vikaransatte kirketjenere. 
Menighedsrådet må konstatere, at nuværende ordning ikke er brugbar i længden, dette fordi
det er gået ud over kvaliteten i betjeningen af sognets medlemmer og kirkens brugere. 
Derfor vil vi vende tilbage til fastansatte kirketjenere, hvilket vil afstedkomme 
stigende lønudgifter i de kommende år. De frie midler består hovedsagligt af 
driftsoverskud fra de to forudgående år. Menighedsrådet har besluttet at disponerer 
midlerne på følgende måde: kr. 450.000 hensættes til istandsættelse af Laden udvendig. 
kr. 300.000 hensættes til skift fra el-opvarmningen til fjernvarme i Stalden. Der 
hensættes yderligere kr. 400.000 til istandsættelse af parkeringsplads og kr. 300.000 til
lyd og av-udstyr i kirken og Laden.

Der har været tvivl om, hvorvidt kirkegården kunne få lov til at føre særskilt regnskab, 
eller om det fysisk skulle samles med Gladsaxe sogns regnskab. Det er sådan, at året 
igennem holdes de 2 regnskaber adskilt, og når året er omme afleveres de 2 årsregnskaber 
hver for sig i første omgang. Efterfølgende lægges kirkegårdens indtægter og udgifter 
samt finansiel status pr. 31/12 ind i Gladsaxe sogns regnskab og derefter indleveres et 
fælles årsregnskab. Efter afleveringen bogføres kirkegårdens tal ud af Gladsaxe sogns 
regnskab igen, så man i det nye år igen bogføre regnskaberne hver for sig, hvilket giver 
et godt overblik for alle parter. Revisor har været os behjælpelig med at udvikle 
pågældende metode, mht. bogføring m.v. således at regnskabet kan godkendes.
 
Kirkegårdens regnskab udviser et driftsoverskud på kr. 623.424,60. Overskuddet er 
hovedsagligt baseret på løn refusioner på kr. 607.266,80, som skyldes en 
jobrotationsordning vi er blevet tilknyttet i 2013 og 2014. De frie midler på kr. 

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
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693.305,59 består hovedsagligt af driftsoverskud og kr. 80.109,00 for monumenter. De ikke
disponerede frie midler udgør kr. 613.195,59. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at 
disponere midlerne på følgende måde; kr. 200.000 til imødegåelse forventet tab på 
debitor. kr. 200.000 til imødegåelse af ekstraordinære udgifter på verserende kloaksag og
kr. 213.195,00 til indretning af nyt mødelokale i kirkegårdskapellet.
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Anvendt regnskabspraksis
Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og 
deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål. 

Generelt om indregning og måling
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder 
uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige 
omkostninger samt omkostninger i øvrigt.  Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet 
investeringer i materielle aktiver udgiftsføres  ved etableringen/erhvervelsen. 

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

·      Kirkebygning og sognegård
·      Kirkelige aktiviteter
·      Kirkegård
·      Præsteboliger mv.
·      Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, 
realkreditter og pengeinstitutioner mv. 

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som
ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre 
materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af 
forventede tab. 

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt 
forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. 

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. 
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1  11.763.523,00
-12.578.791,81Øvrig drift i alt

Fælles indtægter i alt

 25.000,00
-330.140,98
-576.752,43

 2.500,00
-1.497.903,15

-268.771,77

 4.971.007,42
 0,00

-14.095.105,83

 166.863,06
 0,00

-264.919,47

 0,00
-324.280,84
-251.564,05

2

3

4

5

6

Kirkebygning og sognegård

Kirkelige aktiviteter

Kirkegård

Præstebolig mv.

Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift

-815.268,81
7 -134.723,77Finansielle poster

Resultat af driftA

ANLÆGSBEVILLINGER

B  3.159.426,38Resultat af anlæg
C  2.344.157,57Resultatopgørelse

-881.893,41

-1.764.174,92

-9.124.098,41

-98.056,41

-575.844,89

 0,00
 0,00

 3.419.000,00
-50.162,17

-203.515,65
-5.895,80

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)
Salg af anlæg mv. (91)
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))

Regnskab
2013

Budget
2013*

* Budgettet er ikke revideret

 11.763.523,00
-13.729.523,00

-1.049.210,00

-2.088.604,00

-9.532.500,00

-218.793,00

-696.100,00

 0,00
-432.600,00
-616.610,00

 5.700,00
-1.872.400,00

-221.904,00

 4.980.800,00
-10.457.900,00

-4.055.400,00

 158.679,00
 0,00

-377.472,00

 0,00
-325.200,00
-370.900,00
-144.316,00

-1.966.000,00

 0,00
 0,00

 3.419.000,00
-300.000,00

-2.384.000,00
-25.000,00

 710.000,00
-1.256.000,00

Regnskab
2012

 13.770.613,00
-12.871.610,91

-893.636,55

-1.805.716,04

-9.226.896,29

-623.499,85

-456.190,88

 14.720,00
-416.469,71
-491.886,84

 1.500,00
-1.532.759,75

-274.456,29

 5.142.171,34
-10.193.896,84

-4.175.170,79

 176.962,70
 0,00

-800.462,55

 3.504,17
-264.282,71
-195.412,34
 134.328,70
 899.002,09

 0,00
 0,00

 1.465.387,00
-134.597,73

 0,00
-169.915,00

 1.160.874,27
 2.059.876,36
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Resultatdisponering af årets resultat:
Før disponering

 0,00

-3.830.230,19

 267.519,46

 8.870.967,20

-1.473.026,84

-203.765,00

 0,00

 0,00

-2.344.157,57

Disponering

-472.885,94

 0,00

-150.000,00

-710.000,00

-751.329,63

-2.439.414,00

 0,00

-693.305,59

 2.344.157,57

Efter disponering

-472.885,94

-3.830.230,19

 117.519,46

 8.160.967,20

-2.224.356,47

-2.643.179,00

 0,00

-693.305,59

 0,00

721110

721130

721140

721150

741110

741120

741130

741140

742010

Opsparing til anlæg

Kirke- og præsteembedekapitaler

Likviditet stillet til rådighed af provstiet

Langfristet gæld

Frie midler

Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

Præstegårdens frie midler

Kirkegårdens frie midler

Årsafslutning

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Årets bevægelser på arv og donationer:
Primo

 0,00

Bevægelse

 0,00

Ultimo

 0,00

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

721160 Arv og donationer
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FINANSIEL STATUS:
AKTIVER

Primo
2013

Ultimo
2013

Tilgodehavender

Værdipapirer

Likvide beholdninger

 5.880.844,42  27.119.144,02

Debitorer
Andre tilgodehavender
Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer frie midler
Værdipapirer gaver og donationer
Værdipapirer opsparing til anlæg
Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Bank drift og anlæg
Opsparing til anlæg, inkl. renter
Bank- og Girokonti
Kontant- og udlægskasser
Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

 0,00
 145.589,22

 0,00
 3.830.230,19

 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 756.704,67
 0,00

 1.144.480,34
 3.840,00

 0,00

 441.383,81
 0,72
 0,00

 3.830.230,19
 15.640.894,25

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 2.761.147,16
 472.885,94

 3.950.610,05
 21.991,90

 0,00

Aktiver i alt

Egenkapital

Hensættelser

Lån

Skyldige omkostninger

-5.880.844,42 -27.119.144,02

Opsparing til anlæg
Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Langfristet gæld
Arv og donationer
Menighedsrådets frie midler
Præstegårdens frie midler
Kirkegårdens frie midler
Videreførte anlægsmidler
Årsafslutningskonto

Hensættelser
Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
Mellemregning 5%-midler (PU)

Stiftsmiddellån
Realkredit og andre lån

Kreditorer
Gæld til andre menighedsråd
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
Forskud på kommunal kirkeskat
Deposita mv.
Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

 0,00
-3.830.230,19

 267.519,46
 8.870.967,20

 0,00
-1.473.026,84

 0,00
 0,00

-203.765,00
 0,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

-8.870.967,20
 0,00

 0,00
 0,00

-186.750,32
-436.001,00

 0,00
-18.590,53

-472.885,94
-3.830.230,19

 117.519,46
 8.160.967,20

 0,00
-2.224.356,47

 0,00
-693.305,59

-2.643.179,00
 0,00

 0,00
 0,00

-15.640.894,25
 0,00
 0,00

-8.160.967,20
 0,00

-547.134,04
 0,00
 0,00

-1.243.858,33
 0,00

 59.180,33

Passiver i alt

PASSIVER

611510-90
612110-619019
619020
619030
619090

581210
581220-29
581230-49
581250
581260

638105
638120-39
638140-60
639110-30
638110-19

721110
721130
721140
721150
721160
741110
741130
741140
741120
742010

761110
761180
761190
771010-29
748030-40

841210-19
841220-39

951510
951810
969010-15
969020
969030
973010-987220

 3.975.819,41

 0,00

 1.905.025,01

 19.912.508,97

 0,00

 7.206.635,05

 3.631.464,63

 0,00

-8.870.967,20

-641.341,85

-1.585.470,53

-15.640.894,25

-8.160.967,20

-1.731.812,04
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Formål

1

2

3

4

Fælles indtægter i alt

Kirkebygning og sognegård

Kirkelige aktiviteter

Kirkegård

 11.763.523,00

 0,00

 0,00

-37.697,51

-357.575,81

-28.679,43

-323.829,99

-134.110,67

 0,00

 0,00

-947.659,21

-51.571,42

 2.850,00

-208.022,35

-293.014,92

-167.004,02

-98.753,00

-1.000,00

-7.798.006,59

-1.549.673,34

 0,00

 223.581,52

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-92.773,35

-6.214,33

-109.666,77

-121.486,53

 0,00

 0,00

-878.249,66

-33.533,36

 0,00

-84.174,32

-292.989,92

-157.633,39

-51.322,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-37.697,51

-264.802,46

-22.465,10

-239.163,22

-12.624,14

 0,00

 0,00

-69.409,55

-18.038,06

 2.850,00

-123.848,03

-25,00

-9.370,63

-49.930,50

-1.000,00

-11.883.161,01

-2.066.501,34

 0,00

-145.443,48

 11.763.523,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 25.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.500,00

 0,00

 4.085.154,42

 516.828,00

 0,00

 369.025,00

10

11

12

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

Ligningsbeløb til drift

Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Generelt tilskud fra fællesfonden

Fælles formål 

Kirkebygning

Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

Sognegård

Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

Tjenstlige lokaler i præstegård

Fælles formål 

Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Kirkelig undervisning

Diakonal virksomhed

Kommunikation

Kirkekor

Kirkekoncerter

Foredrags- og mødevirksomhed

Kontingent til DSUK 

Kirkegården

Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Krematorium

Arbejde uden for egen kirkegård

Indtægter

Driftsudgifter

-- Regnskab 2013 heraf --

-- Regnskab 2013 heraf --

-- Regnskab 2013 heraf --

-- Regnskab 2013 heraf --

Regnskab

2013

Regnskab

2013

Regnskab

2013

Regnskab

2013

Udgifter,
løn

Udgifter,
løn

Udgifter,
løn

Udgifter,
løn

udgifter,
øvrig drift

udgifter,
øvrig drift

udgifter,
øvrig drift

udgifter,
øvrig drift

indtægter

indtægter

indtægter

indtægter

 11.763.523,00

-881.893,41

-1.764.174,92

-9.124.098,41

 0,00

-330.140,98

-1.497.903,15

 0,00

 0,00

-576.752,43

-268.771,77

-14.095.105,83

 11.763.523,00

 25.000,00

 2.500,00

 4.971.007,42

I alt

I alt

I alt

I alt

 11.763.523,00

 0,00

 0,00

-49.210,00

-200.000,00

-45.000,00

-405.000,00

-250.000,00

-100.000,00

-10.000,00

-1.190.033,00

-120.000,00

-10.000,00

-130.000,00

-312.800,00

-227.840,00

-86.431,00

-1.500,00

-9.532.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 11.763.523,00

-1.049.210,00

-2.088.604,00

-9.532.500,00

Budget

2013

Budget

2013

Budget

2013

Budget

2013

Regnskab

2012

Regnskab

2012

Regnskab

2012

Regnskab

2012

 13.770.613,00

 0,00

 0,00

-65.651,44

-320.397,82

-10.527,06

-214.530,59

-282.529,64

 0,00

-2.556,72

-974.217,38

-57.811,81

-20.264,06

-191.833,59

-292.662,96

-177.416,88

-87.452,64

-1.500,00

-9.226.896,29

 0,00

 0,00

 0,00

 13.770.613,00

-893.636,55

-1.805.716,04

-9.226.896,29
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Formål

5

6

7

Præstebolig mv.

Administration og fællesudgifter

Finansielle poster

 0,00

-94.386,27

-3.670,14

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-22.947,37

-184.243,26

-53.830,30

 0,00

-12.229,45

-189.501,98

 0,00

-113.092,53

 0,00

 0,00

-244.956,57

 0,00

 0,00

 4.901,48

 105.331,32

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-8.000,00

-108.226,00

-29.804,60

 0,00

 0,00

-178.250,24

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-188.044,03

-76.875,44

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-14.947,37

-76.017,26

-24.025,70

 0,00

-12.229,45

-11.251,74

 0,00

-113.092,53

 0,00

 0,00

-244.956,57

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 93.657,76

 73.205,30

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.901,48

 105.331,32

 0,00

 0,00

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Fælles formål

Præstebolig 1

Præstebolig 2 

Præstebolig 3 

Præstebolig 4

Præstebolig 5

Funktionærbolig

Skov og landbrug

Øvrige ejendomme

Fælles formål

Menighedsrådet/provstiudvalget

Personale, inkl. delt medarbejder

Bygning 

Økonomi

Personregistrering

Efteruddannelse

Forsikringspræmie

Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

Stiftbidrag (PU)

Renter af stiftslån

Renter af realkredit og andre lån

Øvrige renteudgifter

Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

Kursgevinst/-tab

Momsregulering

-- Regnskab 2013 heraf --

-- Regnskab 2013 heraf --

-- Regnskab 2013 heraf --

Regnskab

2013

Regnskab

2013

Regnskab

2013

Udgifter,
løn

Udgifter,
løn

Udgifter,
løn

udgifter,
øvrig drift

udgifter,
øvrig drift

udgifter,
øvrig drift

indtægter

indtægter

indtægter

-98.056,41

-575.844,89

-134.723,77

 0,00

-324.280,84

 0,00

-264.919,47

-251.564,05

-244.956,57

 166.863,06

 0,00

 110.232,80

I alt

I alt

I alt

 0,00

-166.799,00

-51.994,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-59.881,00

-175.194,00

-17.025,00

-125,00

-30.000,00

-253.085,00

-10.000,00

-150.790,00

 0,00

 0,00

-261.000,00

 0,00

 0,00

 1.684,00

 115.000,00

 0,00

 0,00

-218.793,00

-696.100,00

-144.316,00

Budget

2013

Budget

2013

Budget

2013

Regnskab

2012

Regnskab

2012

Regnskab

2012

 0,00

-437.147,82

-186.352,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 32.643,50

-175.486,21

-39.012,08

 0,00

-15.082,75

-162.831,43

-1.728,00

-87.014,16

-7.679,75

 0,00

 0,00

 0,00

-84,95

 286,73

 134.126,92

 0,00

 0,00

-623.499,85

-456.190,88

 134.328,70
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Formål

8 Anlægsramme

-41.000,00

-9.162,17

 0,00

-203.515,65

 0,00

-5.895,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.419.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-41.000,00

-9.162,17

 0,00

-203.515,65

 0,00

-5.895,80

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.419.000,00

 0,00

80

81

82

83

84

85

86

87

88

90

91

92

93

Kirkebygning

Sognegård

Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

Kirkegård

Krematorium

Præsteboliger

Funktionærboliger

Skov og landbrug

Øvrige ejendomme

Renteindtægt af anlægsopsparing

Salg af anlæg m.v.

Ligningsbeløb anlæg

5% tillægsbevilling anlæg

-- Regnskab 2013 heraf --Regnskab

2013
Udgifter,

løn
udgifter,

øvrig drift
indtægter

 3.159.426,38  0,00 -259.573,62 3.419.000,00I alt

-200.000,00

-100.000,00

 0,00

-2.384.000,00

 0,00

-25.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.419.000,00

 0,00

 710.000,00

Budget

2013

Regnskab

2012

-68.362,45

-66.235,28

 0,00

 0,00

 0,00

-169.915,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.465.387,00

 0,00

 1.160.874,27
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr

Gladsaxe 1 A
Gladsaxe 8 NC

Areal
ejerlav og sogn

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi Grundværdi

Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår

10.587 m 2
624 m 2

 15.800.000,00
 2.750.000,00

 3.705.500,00
 1.181.900,00

Præstegård, Sognegård & Kontor
Præstegård

Ejendomsværdi i alt  18.550.000,00
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Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

Beløb

Folkekirkens Nødhjælp
Børnesagens Fællesråd
Kirkens Korshær
Bibelselskabet
KFUM & KFUK
Danmission
 Samvirkende Menighedsplejer
Kofoeds Skole
Blå Kors
Den danske Dikonissestiftelse
Hans Tausens Fond
Mellemkirkeligt arbejde
Mission blandt Hjemløse
Kfuk`s sociale arbejde
Sømands- og udlandskirker

Ialt

Kollekt 01.12.2013 . restbeløb på 2 kr er gået ind 01.03.2014 

 1.695,00
 1.504,00

 441,50
 245,00
 220,00
 214,00

 90,00
 87,00
 75,50
 72,00
 51,00
 50,00
 39,00
 35,00
 10,50

 4.829,50


