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Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Sønder 
Borris 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  revisors  

Til menighedsradet for Borris kirkekasse, myndighedskode 8777. 

Vi har revideret arsregnskabet for Borris kirkekasse, myndighedskode 8777 for perioden 1.  til 
31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, arsregnskabet, noter og  Arsregn
skabet er  efter lov om folkekirkens  og de deraf  regler  og vej-
ledning). 

Menighedsradets ansvar for arsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med lov om folkekirkens okonomi. Menighedsradet har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol,  ledelsen anser for  for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser     og anvendelse af en hensigtsmaessig 
regnskabspraksis og  af regnskabsmaessige  som er rimelige efter omstaendighederne. 
Her ud over er det menighedsradets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og 
saedvanlig praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa  af vores revision. Vi har ud-
 revisionen i overensstemmelse med  standarder om revision og yderligere krav 

ge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af 
kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision  af 25. februar 2013. Dette kraever 
at vi overholder etiske krav samt planlaegger og  revisionen for at opna  grad af sikkerhed 
for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter  af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for  og 
ger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsradets udarbej-

 af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet  er, at udforme revisionshand
linger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af menighedsradets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige samt den samlede 
praesentation af arsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-
 der  at de dispositioner, der er omfattet af arsregnskabet, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis. 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,  33  31 
0stergade 40, 6900 Skjern 
T:  F:  www.pwc.dk 



 
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsradets aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af menighedsradets aktiviteter for 
regnskabsaret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om folkekirkens  og 
de deraf  regler (cirkulaere og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der  at de dispositioner der er omfattet af arsregn
skabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaede 
aftaler og saedvanlig praksis. 

Supplerende oplysninger  forstaelsen af revisionen 

De i arsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. 

Udtalelse om menighedsradets erklaering 

Vi har i henhold til lov om folkekirkens okonomi og de deraf folgende regler (cirkulaere og vej
ledning) gennemlaest menighedsradets erklaering samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke 
foretaget yderligere handlinger i  til den  revision af arsregnskabet. Det er pa 
denne baggrund vores opfattelse, at  i menighedsradets erklaering er i overens
stemmelse med arsregnskabet. 

Skjern, den 15. September 2014 
PricewaterhouseCoopers 

 

 archive temp\r       
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Årets drift viser et overskud på 110.325 kr. mod et budgetteret underskud på 24.000 kr. 

Anlægsbevillinger:
Renovering af præstebolig (overført til ligning 2014) .....   985.000 kr.
Udskiftning af fuger på kirken ............................    50.000 kr.
Forsatsruder i skibet i kirken ............................   110.000 kr.
Overført fra 2012:
Renovering pesthøj (restbeløb) ............................    37.580 kr.
Registrering udgåede gravsten .............................    25.000 kr.
AV-udstyr i kirken ........................................    60.000 kr.

Anlægsarbejder:
Opførelse af ny præstebolig ............................... 3.476.090 kr.
AV-udstyr i kirken ........................................    60.010 kr.
Renovering pesthøj ........................................    29.266 kr.
Salg af præstegårdsskov ...................................+2.321.903 kr.

Egenkapital:
721110 Opsparing til anlæg
Saldo 1. januar 2013 ......................................   427.323 kr.
Hævet til anlæg ...........................................   427.323 kr.
Saldo 31. december 2013 ...................................         0 kr.
Al opsparing til anlæg primo er anvendt til byggeri af præstebolig.

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør 100.000 kr. pr. 31. december 2013. 
Dette beløb er uændret i 2013, og står på en særskilt konto i Andelskassen.

741110 Frie midler
Saldo 1. januar 2013 ......................................   174.012 kr.
Hævet opsparing ...........................................   427.323 kr.
Hævet kirke- og præsteembedekapitaler .....................   102.979 kr.
Afdrag på langfristet gæld ................................   -87.692 kr.
Reduceret videreførte anlægsmidler ........................   440.004 kr.
Årets overskud ............................................   111.780 kr.
Saldo pr. 31. december 2013 ............................... 1.168.406 kr.
Heraf udgør 815.000 kr. ligningsmidler til drift til næste år 2014 (forudbetalt, ikke 
anvendte anlægsmidler), hvorefter der reelt er 353.406 kr. i frie midler.

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
Ved årets start er beløbet beregnet til 834.495 kr. Beløbet indeholder midler fra salg af
den gamle præstebolig kr. 715.725. 
Pr. 31. december er beløbet 394.491 kr. som opgøres således:
Registrering af udgåede gravsten ..........................    25.000 kr.
Restbeløb fra pesthøjen ...................................     8.314 kr.
Forsatsruder i skibet i kirken ............................   106.190 kr.
Projekt omfugning af kirken ...............................    50.000 kr.
Rest fra byggeri(salg skov,salg gl.præstebolig)............    34.987 kr.
Udskiftning forhække med brosten (2014)....................    65.000 kr.
Renovering mindemonument seminarium (2014) ................    25.000 kr.
Plæneklipper til kirkegården (2014) .......................    40.000 kr.
Forsatsruder i koret i kirken (2014) ......................    40.000 kr.

Stiftsmiddellånet er fuldt indfriet i år 2013.

Den offentlige ejendomsvurdering på jorden på Ånumvej burde være lavere, men den bliver 
først fornyet til næste år. Den falder pga frasolgt 25,2099 hektar skov i 2013.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
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År 2013 var det første år for et nyvalgt menighedsråd. Alle menighedsrådsmedlemmer var 
nye i erhvervet. Dette har også betydet megen forsigtighed omkring økonomien. Blandt 
andet blev kirken ikke fuldt kalket i år 2013, men kun reparations-kalket, for at holde 
udgifterne nede, og orgelet har ikke været tilset i år 2013 (blev hovedrepareret i år 
2012). Desuden blev der en besparelse på konfirmandmedhjælper, fordi det ikke lykkedes 
præsten at finde en medhjælp. Der har været flere indtægter på kirkegården end 
budgetteret. Der var budgetteret med lavere indtægt på jordleje (ny forpagtningsaftale 
fra år 2013), men indtægten forblev på samme niveau som tidligere. 
Vedligeholdelsesudgifter til præsteboligen har naturligvis været lavere i dette år, hvor 
der er bygget ny præstebolig. Desuden er der renteindtægter på opsparinger til byggeriet 
og fra jordsalget, samt renteindtægter på modtagne ligningsmidler 985.000 kr., som var 
tiltænkt renovering af gammel præstebolig. Beløbet reducerer ligningen i år 2014. Årets 
resultat er med baggrund i ovenstående, væsentligt pænere end budgetteret.

År 2013 har først og fremmest været præget af byggeri af ny præstebolig med et budget på 
3.500.000 kr. Budgettet blev overholdt, og der gives en stor tak til det fælles 
byggeudvalg fra Borris og Faster sogne. Økonomien blev fremskaffet ved salg af den gamle 
præstebolig og salg af præstegårdsskoven, samt brug af opsparede midler. Der står nu en 
meget pæn, brugervenlig og energivenlig præstebolig på Buskvænget 29 i Borris. Der kommer
en udgift på ca. 11.000 kr. mere i år 2014 til belægningssten omkring boligen, samt 
belægningssten i stedet for grus på p-pladsen ca. 20.000 kr.

Menighedsrådet beslutning vedr. årsregnskabet på mødet d. 13. marts 2014:
Regnskabet for drift og anlæg blev godkendt. Ligeledes kollektregnskab og andre 
biregnskaber. Med hensyn til de frie midler til fremførsel, så har menighedsrådet et 
ønske om anvendelse til følgende:
Container til haveaffald ved kirken 
(den nuværende braser snart sammen) ........................    32.000 kr.
Omindbinding af salmebøger i kirken (tiltrængt) ............    14.000 kr.
Belægningssten omkring præsteboligen (for robot-plæneklipper)   11.000 kr.
P-plads foran præstebolig laves om til belægningssten 
(snerydning mulig)..........................................    20.000 kr.
Udgifter i fbm donation af kirkesølv 
(kørsel,annoncering,sang,takkemiddag) ......................     8.000 kr.
Frivillig dag 
(tak til hjælpere, middag og kirkespil i Ringkøbing) .......    14.000 kr.
Stolaer til præsten ........................................     3.400 kr.
Alterdug ...................................................     5.000 kr.
Kost til minilæsser på kirkegården .........................    21.000 kr.
Højtalere under pulpituret i kirken ........................    15.000 kr.
det kan måske blive aktuelt med udskiftning af de øvrige højtalere, i så fald et større 
beløb) Desuden opsparing til et menighedshus, hvis det kan blive muligt på et tidspunkt.
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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  897.000,00
-786.674,86Øvrig drift i alt

Fælles indtægter i alt

 0,00
-142.572,33

-66.738,01

 15.523,00
-186.802,48

-75.597,93

 388.853,38
-501.799,89
-189.656,63

 216.598,54
-5.349,56

-99.545,43

 0,00
-30.043,00

-112.852,20

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

 110.325,14
7  3.307,68Finansielle poster

Resultat af driftA

ANLÆGSBEVILLINGER

B  1.454,74Resultat af anlæg
C  111.779,88Resultatopgørelse

-209.310,34

-246.877,41

-302.603,14

 111.703,55

-142.895,20

 12.217,99
 2.321.903,10
 1.232.700,00

-60.010,00
-29.266,88

-3.476.089,47

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

 897.000,00
-921.000,00
-245.300,00

-271.300,00

-335.700,00

 90.400,00

-160.100,00

 0,00
-143.300,00
-102.000,00

 0,00
-205.000,00

-66.300,00

 353.000,00
-504.200,00
-184.500,00

 168.900,00
-11.500,00
-67.000,00

 0,00
-30.600,00

-129.500,00
 1.000,00

-24.000,00

 0,00
 0,00

 1.232.700,00
-160.000,00

-25.000,00
-985.000,00

 62.700,00
 38.700,00

Regnskab
2012

 914.577,43
-819.787,87
-266.208,28

-274.875,47

-263.769,99

 117.064,48

-135.940,82

 0,00
-147.923,05
-118.285,23

 6.000,00
-181.347,25

-99.528,22

 440.091,30
-507.260,87
-196.600,42

 193.284,61
-12.486,35
-63.733,78

 0,00
-47.200,00
-88.740,82

 3.942,21
 94.789,56

 8.297,96
 899.132,75
 311.230,00
-78.185,00

 0,00
-125.525,00

 1.014.950,71
 1.109.740,27
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Resultatdisponering af årets resultat:
Før disponering

-427.323,58

-121.870,29

-100.000,00

 87.692,40

-174.012,21

-834.495,00

 0,00

 0,00

-111.779,88

Disponering

 427.323,58

 102.979,01

 0,00

-87.692,40

-994.394,07

 440.004,00

 0,00

 0,00

 111.779,88

Efter disponering

 0,00

-18.891,28

-100.000,00

 0,00

-1.168.406,28

-394.491,00

 0,00

 0,00

 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

 6.699.617,18  6.715.822,25

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)

 102.042,25
 893.526,17

 0,00
 121.870,29

 4.994.337,03

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

 55.928,14
 427.323,58
 104.589,72

 0,00
 0,00

 130.158,77
-75,64

 0,00
 18.891,28

 4.945.797,88

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

 319.773,07
 0,00

 1.301.276,89
 0,00
 0,00

Aktiver i alt

Egenkapital

Hensættelser

Lån

Skyldige omkostninger

-6.699.617,18 -6.715.822,25

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

-427.323,58
-121.870,29
-100.000,00

 87.692,40
 0,00

-174.012,21
 0,00
 0,00

-834.495,00
 0,00

 0,00
 0,00

-4.994.337,03
 0,00
 0,00

-87.692,40
 0,00

-37.116,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

-10.462,17

 0,00
-18.891,28

-100.000,00
 0,00
 0,00

-1.168.406,28
 0,00
 0,00

-394.491,00
 0,00

 0,00
 0,00

-4.945.797,88
 0,00
 0,00

 0,00
 0,00

-46.485,43
-26.961,90

 0,00
 0,00
 0,00

-14.788,48

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

 6.111.775,74

 0,00

 587.841,44

 5.094.772,29

 0,00

 1.621.049,96

-1.570.008,68

-4.994.337,03

-87.692,40

-47.579,07

-1.681.788,56

-4.945.797,88

 0,00

-88.235,81



Side 9Sønder Borris Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 28677510, Regnskab 2013, Afleveret d. 25-03-2014 12:53

Formål

1

2

3

4

Fælles indtægter i alt

Kirkebygning og sognegård

Kirkelige aktiviteter

Kirkegård

 897.000,00

 0,00

 0,00

-70.046,20

-134.154,76

-5.109,38

 0,00

 0,00

 0,00

-1.265,00

-203.464,43

-21.870,44

-6.367,30

-6.045,00

 0,00

-3.913,35

-3.951,89

 0,00

-300.585,64

-2.017,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-70.046,20

-72.526,13

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-176.864,56

-9.937,92

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-501.799,89

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-61.628,63

-5.109,38

 0,00

 0,00

 0,00

-1.265,00

-28.622,87

-11.932,52

-11.367,30

-6.045,00

 0,00

-3.913,35

-12.451,89

 0,00

-185.369,13

-4.287,50

 0,00

 0,00

 897.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.023,00

 0,00

 5.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.500,00

 0,00

 386.583,38

 2.270,00

 0,00

 0,00

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

 897.000,00

-209.310,34

-246.877,41

-302.603,14

 0,00

-142.572,33

-186.802,48

-501.799,89

 0,00

-66.738,01

-75.597,93

-189.656,63

 897.000,00

 0,00

 15.523,00

 388.853,38

I alt

I alt

I alt

I alt

 897.000,00

 0,00

 0,00

-70.100,00

-157.200,00

-9.000,00

 0,00

 0,00

-9.000,00

-9.900,00

-219.600,00

-17.300,00

-14.000,00

-2.500,00

 0,00

-8.000,00

 0,00

 0,00

-323.700,00

-12.000,00

 0,00

 0,00

 897.000,00

-245.300,00

-271.300,00

-335.700,00

Budget

2013

Budget

2013

Budget

2013

Budget

2013

Regnskab

2012

Regnskab

2012

Regnskab

2012

Regnskab

2012

 883.045,00

 31.532,43

 0,00

-71.223,32

-180.786,03

-7.692,50

 0,00

 0,00

-6.506,43

-43.201,29

-194.113,31

-12.199,17

-7.586,10

-5.495,00

 0,00

-12.280,60

 0,00

 0,00

-258.439,99

-5.330,00

 0,00

 0,00

 914.577,43

-266.208,28

-274.875,47

-263.769,99
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Formål

5

6

7

Præstebolig mv.

Administration og fællesudgifter

Finansielle poster

 0,00

 3.294,64

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 108.408,91

 0,00

-17.441,25

-40.438,05

-12.107,86

-6.438,00

-43.438,08

 0,00

-2.000,00

-21.031,96

 0,00

 0,00

-1.745,97

 0,00

 0,00

 3.762,71

 165,30

 0,00

 1.125,64

 0,00

-5.349,56

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-8.583,50

-6.438,00

-6.438,00

-8.583,50

 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

-61.396,34

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-38.149,09

 0,00

-17.441,25

-31.854,55

-5.669,86

 0,00

-34.854,58

 0,00

-2.000,00

-21.031,96

 0,00

 0,00

-1.745,97

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 70.040,54

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 146.558,00

 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

 3.762,71

 165,30

 0,00

 1.125,64

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

 111.703,55

-142.895,20

 3.307,68

-5.349,56

-30.043,00

 0,00

-99.545,43

-112.852,20

-1.745,97

 216.598,54

 0,00

 5.053,65

I alt

I alt

I alt

 0,00

-11.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 101.900,00

 0,00

-24.500,00

-60.600,00

-7.000,00

-4.000,00

-36.000,00

 0,00

-7.000,00

-21.000,00

 0,00

 0,00

-2.000,00

 0,00

 0,00

 1.500,00

 1.500,00

 0,00

 0,00

 90.400,00

-160.100,00

 1.000,00

Budget

2013

Budget

2013

Budget

2013

Regnskab

2012

Regnskab

2012

Regnskab

2012

 0,00

-24.028,62

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 141.093,10

 0,00

-25.522,46

-70.782,39

-5.448,87

-6.088,00

-4.135,29

-4.015,00

-2.175,00

-16.058,16

-1.715,65

 0,00

-8.044,62

 0,00

 0,00

 2.096,01

 4.874,82

 0,00

 5.016,00

 117.064,48

-135.940,82

 3.942,21



Side 11Sønder Borris Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 28677510, Regnskab 2013, Afleveret d. 25-03-2014 12:53

Formål

8 Anlægsramme

-60.010,00

 0,00

 0,00

-29.266,88

 0,00

-3.476.089,47

 0,00

 0,00

 0,00

 12.217,99

 2.321.903,10

 1.232.700,00

 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

-60.010,00

 0,00

 0,00

-29.266,88

 0,00

-3.476.089,47

 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

 12.217,99

 2.321.903,10

 1.232.700,00

 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

 1.454,74  0,00 -3.565.366,35 3.566.821,09I alt

-160.000,00

 0,00

 0,00

-25.000,00

 0,00

-985.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.232.700,00

 0,00

 62.700,00

Budget

2013

Regnskab

2012

-78.185,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-125.525,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.297,96

 899.132,75

 261.230,00

 50.000,00

 1.014.950,71
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr

Borris Nørreland 1 A

Areal
ejerlav og sogn

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi Grundværdi

Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår

604.080  8.600.000,00  2.409.500,00 Ubebygget landbrugsareal / 

Ejendomsværdi i alt  8.600.000,00
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Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

Beløb

KFUM og KFUK i Danmark
Høstoffer. Hus forbi
Høstoffer. Blåkors
Høstoffer. Kirkens Korshær
Høstoffer. Indre Mission
Høstoffer. Borris IM
Høstoffer. Torsdagsklub
Høstoffer. Børnebanden
Høstoffer. Folkekirkens Nødhjælp
Høstoffer. Borris Soldaterhjem
Gidionitterne

 270,00
 200,00
 100,00
 300,00
 500,00

 1.500,00
 2.030,00
 1.630,00
 1.515,00

 505,00
 240,00


