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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Stenløse
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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 revisionspåtegning
Til menighedsrådet for Stenløse Kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Stenløse Kirke (kirkekassen) for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter
lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres
på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes
budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af kirkekassen 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet
Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende
regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet
enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets
Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november
2016, 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, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen
i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.
af 30. november 2016, 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 kirkekassens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
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•

Konkluderer vi, om menighedsrådets 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 kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere
kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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.
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet
Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der
er omfattet af regnskabet.
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i
den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Per Jansen
statsautoriseret revisor
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Forklaring til frie midler
Regnskabet udviser underskud på i alt kr.
Heraf udgør anlægsudgifter på
renovering af kirke
opsparing bevilling til kalkning
kalkning af kirke
Underskud af drift
Renovering af badeværelse præstegården, bevilliget ovf til drift fra kirkerenov.
Underskud fra Kalkning af kirke
Ophævet Sparekassen Middelfrt
Reducering af frie Midler
Primo frie midler
Frie Midler ultimo 2016
Forklaring til underskud på driften af væsentlig fakturaer:
Formål 5100 Renovering af badeværelse Præstegården
Formål 5100 Renovering af kloak Præstegården
Formål 5100 Udskfitning af træ og fuger vinduer Præstegården
Formål 8000 Underskud kalkning af kirke ( 120000-162619)
Formål 5100 Reparation af skorsten
I øvrigt:
5% Midler:
Der er i 2016 bevilliget 5% midler til maling af vinduer i Præstegården

Stenløse Menighedsråd samarbejder med Fangel Menighedsråd.
Samarbejdet består i at flg. omkostninger fordeles med:
Organist deles med 50/50 til Stenløse/Fangel
Præstesekretær deles med 75/25 - til Stenløse/Fangel
Kirkesanger deles med 59/41 - til Stenløse/Fangel
Kirkeblad inkl. omdeling deles med 75/25 -til Stenløse/Fangel
Stenløse afholder udgifterne og Fangel refunderer kvartalsvis.
Derudover er der aftalt fælles aktiviteter (foredrag, koncerter mv.) som afregnes særskilt.
Omkostningerne hertil afholdes i det sogn, hvor aktiviteten finder sted og
fordeles efterfølgende, som udgangspunkt med 1/3 til Fangel og 2/3 til Stenløse.

766.128
252.218
-40.000
162.619

374.837
391.291

288.840
-42.472
5.000

251.368
139.923
145.880
5.957

288.840
15.437
30.297
42.472
9.094

72.825

¤BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG¤

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.

Regnskab
2016
1 Fælles indtægter i alt
2

3

4

5

6

7
A

Øvrig drift i alt
Kirkebygning og sognegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
Administration og fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
Finansielle poster
Resultat af drift
ANLÆGSBEVILLINGER
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))

1.715.625,00

Budget
2016*
1.642.800,00

Regnskab
2015
1.660.162,98

-2.106.917,31 -1.642.800,00 -1.612.955,59
-336.952,90
-334.100,00
-326.904,97
0,00
0,00
0,00
-106.200,00
-106.901,35
-108.252,87
-227.900,00
-220.003,62
-228.700,03
-725.826,94
-722.400,00
-659.028,80
28.100,00
31.163,00
50.852,28
-501.100,00
-473.555,71
-541.359,49
-249.400,00
-216.636,09
-235.319,73
-302.570,60
-311.079,00
-317.506,65
365.521,00
378.372,21
368.353,58
-436.000,00
-404.080,75
-407.924,47
-240.600,00
-291.798,11
-262.999,71
-452.047,69
-28.100,00
-34.424,97
45.000,00
44.502,00
45.284,00
0,00
19.363,03
-7.000,00
-73.100,00
-98.290,00
-490.331,69
-301.956,09
-260.000,00
-292.612,22
0,00
2,53
12.479,99
-106.800,00
-143.019,72
-71.586,28
-153.200,00
-149.595,03
-242.849,80
12.879,00
17.522,02
12.436,91
-391.292,31
0,00
47.207,39

0,00
0,00
40.000,00
-414.836,26
0,00
0,00

0,00
10.995,71
0,00
0,00
40.000,00
280.000,00
-120.000,00 -3.755.088,06
0,00
0,00
0,00
0,00

B Resultat af anlæg

-374.836,26

-80.000,00 -3.464.092,35

C Resultatopgørelse

-766.128,57

-80.000,00 -3.416.884,96

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:
OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Før disponering

Disponering

Efter disponering

-87.980,77

85.147,13

-2.833,64

-429.334,23

0,00

-429.334,23

-80.000,00

0,00

-80.000,00

0,00

0,00

0,00

-145.880,07

139.923,44

-5.956,63

-1.050.886,00

1.050.886,00

0,00

741130 Præstegårdens frie midler

0,00

0,00

0,00

741140 Kirkegårdens frie midler

0,00

0,00

0,00

741150 Frie midler - afgrænsede projekter

0,00

-509.828,00

-509.828,00

741151 Frie midler - afgrænsede projekter

0,00

0,00

0,00

741152 Frie midler - afgrænsede projekter

0,00

0,00

0,00

741153 Frie midler - afgrænsede projekter

0,00

0,00

0,00

741154 Frie midler - afgrænsede projekter

0,00

0,00

0,00

741155 Frie midler - afgrænsede projekter

0,00

0,00

0,00

766.128,57

-766.128,57

0,00

Primo

Bevægelse

721110 Opsparing til anlæg
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
721150 Langfristet gæld
741110 Frie midler
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

742010 Årsafslutning
Årets bevægelser på arv og donationer:
OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

721160 Arv og donationer

-6.502,75

0,00

Ultimo

-6.502,75

FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
Debitorer
611510-90
612110-619019 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse
619020
Kirke- og præsteembedekapitaler
619030
Gravstedkapitaler
619090

Primo
2016
2.003.414,13
122.387,23
36.383,05
0,00
429.334,23
1.415.309,62

Ultimo
2016
2.024.988,81
116.403,59
73.886,41
0,00
429.334,23
1.405.364,58

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

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

Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Opsparing til anlæg, inkl. renter
638120-39
Bank- og Girokonti
638140-60
Kontant- og udlægskasser
639110-30
Ikke-forbrugte 5% midler (PU)
638110-19

1.393.413,12
0,00
87.980,77
1.305.370,50
61,85
0,00

621.955,57
0,00
2.833,64
619.121,93
0,00
0,00

Aktiver i alt

3.396.827,25

2.646.944,38

Værdipapirer
581210
581220-29
581230-49
581250
581260

PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
721150
721160
741110
741130
741140
741120
741150-55
742010
Hensættelser
761110
761180
761190
771010-29
748030-40
Lån
841210-19
841220-39

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

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
Frie midler - afgrænsede projekter
Årsafslutningskonto

-1.800.583,82 -1.034.455,25
-2.833,64
-87.980,77
-429.334,23
-429.334,23
-80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
-6.502,75
-6.502,75
-5.956,63
-145.880,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.050.886,00
-509.828,00
0,00
0,00
0,00

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

-1.415.309,62 -1.405.364,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.415.309,62 -1.405.364,58
0,00
0,00
0,00
0,00

Stiftsmiddellån
Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
951810
Gæld til andre menighedsråd
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020
Forskud på kommunal kirkeskat
969030
Deposita mv.
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-180.933,81
-20.301,97
0,00
-3.747,00
-140.233,33
0,00
-16.651,51

-207.124,55
0,00
0,00
-60.549,01
-128.083,33
0,00
-18.492,21

-3.396.827,25 -2.646.944,38

Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt
10 Ligningsbeløb til drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2016

2016

2015

-- Regnskab 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

1.642.800,00

1.642.800,00

1.618.630,00

1.642.800,00

0,00

0,00

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

72.825,00

0,00

41.532,98

72.825,00

0,00

0,00

12 Generelt tilskud fra fællesfonden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.715.625,00

1.642.800,00

1.660.162,98

1.715.625,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

I alt

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2016

2016

2015

20 Fælles formål

-9.521,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.521,26

21 Kirkebygning

-130.934,36

-105.500,00

-109.873,45

0,00

-1.350,00

-129.584,36

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-18.987,95

-6.000,00

-2.785,00

0,00

0,00

-18.987,95

23 Sognegård

-99.905,14

-137.700,00

-129.928,67

0,00

-55.118,39

-44.786,75

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

0,00

0,00

-1.957,50

0,00

0,00

0,00

-77.604,19

-84.900,00

-82.360,35

0,00

-51.784,48

-25.819,71

-336.952,90

-334.100,00

-326.904,97

0,00

-108.252,87

-228.700,03

Regnskab

Budget

Regnskab

3 Kirkelige aktiviteter

2016

2016

2015

30 Fælles formål

-28.608,95

-8.000,00

-7.622,25

0,00

0,00

-28.608,95

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-- Regnskab 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

-481.128,09

-465.300,00

-463.328,80

21.454,24

-472.826,24

-29.756,09

32 Kirkelig undervisning

-60.942,29

-85.500,00

-58.591,18

1.316,50

-11.537,60

-50.721,19

33 Diakonal virksomhed

-59.041,33

-73.700,00

-41.504,21

5.915,00

-8.775,88

-56.180,45

34 Kommunikation

-47.626,97

-47.700,00

-47.504,50

15.740,14

0,00

-63.367,11

0,00

0,00

-606,35

0,00

0,00

0,00

36 Kirkekoncerter

-11.699,54

-14.700,00

-9.756,42

4.000,00

-15.699,54

0,00

37 Foredrags- og mødevirksomhed

-35.579,77

-26.300,00

-28.915,09

2.426,40

-32.520,23

-5.485,94

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

-1.200,00

-725.826,94

-722.400,00

-659.028,80

50.852,28

-541.359,49

-235.319,73

35 Kirkekor

39 Kontingent til DSUK

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab

Budget

Regnskab

2016

2016

2015

-- Regnskab 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

-315.229,68

-319.579,00

-325.702,43

350.420,74

-407.924,47

-257.725,95

12.659,08

8.500,00

8.195,78

17.932,84

0,00

-5.273,76

42 Krematorium

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 Arbejde uden for egen kirkegård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-302.570,60

-311.079,00

-317.506,65

368.353,58

-407.924,47

-262.999,71

I alt

Formål

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2016

2016

2015

-- Regnskab 2016 heraf -Udgifter,
indtægter
udgifter,
løn
øvrig drift

50 Fælles formål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 Præstebolig 1

-452.047,69

-28.100,00

-53.933,86

45.284,00

-7.000,00

-490.331,69

52 Præstebolig 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 Præstebolig 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 Præstebolig 4

0,00

0,00

19.508,89

0,00

0,00

0,00

55 Præstebolig 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 Funktionærbolig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 Skov og landbrug

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 Øvrige ejendomme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-452.047,69

-28.100,00

-34.424,97

45.284,00

-7.000,00

-490.331,69

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

6 Administration og fællesudgifter

2016

2016

2015

60 Fælles formål

-31.153,77

-14.000,00

-40.922,22

0,00

-0,08

-31.153,69

-103.717,89

-103.700,00

-101.651,23

11.557,97

-34.060,47

-81.215,39

-28.992,75

-35.500,00

-9.155,20

0,00

-9.403,77

-19.588,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi

-- Regnskab 2016 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-96.064,85

-65.695,00

-102.526,41

0,00

-28.121,96

-67.942,89

65 Personregistrering - civil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 Personregistrering - kirkelig

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-922,03

0,00

0,00

922,02

0,00

-1.844,05

-41.104,80

-41.105,00

-38.357,16

0,00

0,00

-41.104,80

-301.956,09

-260.000,00

-292.612,22

12.479,99

-71.586,28

-242.849,80

Regnskab

Budget

Regnskab

2016

2016

2015

-- Regnskab 2016 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

70 Renter af stiftslån

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 Renter af realkredit og andre lån

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 Øvrige renteudgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

225,00

0,00

458,71

225,00

0,00

0,00

15.026,68

12.879,00

17.173,38

15.026,68

0,00

0,00

75 Kursgevinst/-tab

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 Momsregulering

-2.814,77

0,00

-110,07

0,00

0,00

-2.814,77

12.436,91

12.879,00

17.522,02

15.251,68

0,00

-2.814,77

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

I alt

Formål

8 Anlægsramme
80 Kirkebygning

Regnskab

Budget

Regnskab

2016

2016

2015

-- Regnskab 2016 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

-414.836,26

-120.000,00

-3.755.088,06

0,00

0,00

-414.836,26

81 Sognegård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 Kirkegård

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 Krematorium

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 Præsteboliger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 Funktionærboliger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 Skov og landbrug

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 Øvrige ejendomme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

0,00

0,00

10.995,71

0,00

0,00

0,00

91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

280.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-374.836,26

-80.000,00

-3.464.092,35

40.000,00

0,00

-414.836,26

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

Matr. nr
ejerlav og sogn
Stenløse By 2A

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi
Grundværdi
34.918 m2
2.500.000,00
651.700,00 Præstegård

2.500.000,00

Stenløse Kirke
Oversigt total Kollekt 2016
Menighedsplejen
Folkekirkens Nødhjælp
Børnesagens Fællesråd
DSUK
Gadepræsten Odense
Bibelselskabet
Kirkens Korshær
Børn & Unge i Sorg Fyn
i alt

I alt
-2.732,00
-1.660,00
-1.322,00
-460,00
-1.961,00
-823,00
-484,00
-1.114,00
-10.556,00

Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, formål
Stenløse Kirke

Regnskabsperiode

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016
Afgrænsning Art:
1 - 519999

21-10-2016

Bilagsnr

Art

Projekt Sted Tekst

531 512310

31-12-2016

31-12-2016

Formål:8000 Kirkebygning til kalkning
Dato

01-01-2016

15-02-2017
1

Edvin Svensson- Kalkning af
kirke

Moms

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

162.618,75

162.618,75

Stenløs kirke
Samlet opgørelse
Sag nr 10 057
D. 24.11.14, revideret d 15.12.14, 12.05.2015, rev d. 06.07.2015, rev d. 04.08.2015, rev d. 30.11.2015, rev d. 20.01.16, rev d. 06.04.2016, rev d. 19.05.16
Rev. D. 02.06.2016
Murerarbejde
I alt acceptsum
889.664,00
Aftalt regulering med fradrag i punkt 8.3.14.1
-42.000,00
Acceptsum herefter
889.664,00
889.664,00
Aftale B1:
Afrense forbrug 119,5 timer plus materialer
Reparation forbrug 187 timer plus materialer
Fjerne cement/beton i loftrum
Åbne og rep østvinduet i apsis
Rep apsisbuens stik
Leje varmeovne afregnet
Rense tagsten for cementmørtel
Fjerne murankre forbrug 22,5 timer
B1 i alt , er aftalt og underskrevet

B1 - 8.3.4
B1 - 8.3.5
B1 - 8.4.1
B1
B1
B1
B1
B1 - 8.4.5

Beløb der udgår og afregnes efter forbrug - B2
Afrense
Rep
Fjerne beton på loft
Murkrone gesims
I alt under B2 der udgår, aftalt og underskrevet

B2 - 8.3.4
B2 - 8.3.5
B2 - 8,4.1
B2 - 8.4.5

47.117,50
77.213,30
39.987,50
11.862,50
16.673,89
3.150,00
9.672,50
8.212,50
213.889,69

Aftale B1

-229.790,00

Aftale B2

-155.720,00
154.086,50

Aftale B3
Aftale B3

-20.440,00

Aftale B4

132.724,68

Aftale B5

Ekstraarbejde B6
Foreløbig opgørelse d. 18.06.15

178.647,00

Aftale B6

Fradrag iflg tidligere aftale
B7

-42.000,00

Aftale B7

Murerarbejde herefter i alt

1.121.061,87

Teglsten til gulve - B3
Teglsten til kant under knæfald
Teglsten bag knæfald
Teglsten i skib, uden for knæfald
Teglsten i våbenhus og trin
I alt udgår B3
Indkøb nye teglsten B3
Beløb der udgår af acceptsum - B4
Udgrave for fundament alterbord og sten
Flytte natursten og døbefont
Afsat til understrygning
I alt under B4 der udgår

8.3.14.1
8.3.14.2
8.3.14.3
8.3.15.2

8.3.11
8.3.12
8.4.4

Arbejder der afregnes efter forbrug og ekstraarbejder
Ekstraarbejde B5
Leje el-hammer for ophug beton på loft
Diamantskiver 4 stk a 480,00
Værn - midler
Foreløbig opgørelse d marts 2015
I alt B5

-74.500,00
-74.500,00
-74.950,00
-5.840,00

-3.800,00
-38.720,00
-70.000,00
-43.200,00

-8.760,00
-5.840,00
-5.840,00

750,00
1.920,00
1.000,00
129.054,68

Tømrer-snedkerarbejde
Acceptsum i alt (inkl 44 stk Larsen bolte)
Tagværks opgørelse C2
I tilbud indgik i berørte punkter iht opgørels d. 09.12.14 i alt der udgår
Opgørelse d. 16.12.14 fra tømrer over det nu udførte
I alt herefter
Punkter der udgår af aceptsum og afregnes efter forbrug
Rep bænke, 37 timer
Rep vinduer, 30 timer
Nye skalke i kor
Beløb der udgår af acceptbeløb
I alt herefter
Ekstraarbejde C1
Opgørelse nov og december
Ekstraarbejde C3
Opgørelse marts - april
Tømrer - snedker i alt

12.4.4
12.4.15.1
12.5.5

1.121.061,87

1.121.061,87

795.676,00
-357.986,00
272.614,00
710.304,00

-14.060,00
-11.400,00
-5.000,00
-30.460,00
679.844,00
50.355,00
77.360,00
807.559,00 kr.

807.559,00

VVS - Arbejde
Acceptsum i alt
Ekstraarbejder
Nye skotrender iht fak nr 6328, d. 27.01.15
I alt

270.205,30
9.493,60
279.698,90

279.698,90 kr.

279.698,90

15.129,95
151.543,44

151.543,44 kr.

151.543,44

Malerarbejde
Acceptsum i alt
177.498,00
Tillæg for ekstra strygning indgår i acceptsum med følgende og som kan udgå hvis dette ikke benyttes:
Aftale F1 med fradrag og tillæg
-13.540,00
Malerarbejde i alt
163.958,00

163.958,00 kr.

163.958,00

kr.

305.851,00

kr.

171.085,39

kr.

55.360,00

kr.

13.221,79

kr.

4.300,00

kr.

29.802,00

Gulvmåtte 2 stk til våbenhuset
Afsat i overslag
Faktura

kr.

1.245,88

Låse/nøgler til yderdør i system
Afsat i overslag
Faktura

kr.

2.294,96

Værdiskab
Afsat i overslag
Faktura

kr.

7.300,00

Arbejder i kor inden opstart ved Peter Ellegaard
Afsat i overslag
Faktura

kr.

15.926,48

EL - Arbejde
Acceptsum i alt
Ekstraarbejde
Arbejder ifbm prøveopstilling, faktureret
Diverse ekstra iflg fak nr 123564 d. 08.03.15 heri udv lys kirkegård
Diverse ekstra iflg fak nr 124104 d. 30.06.15 heri lysdæmper i kor,
flytte ringeanlæg , målerramme og stikledning
El-arbejde i alt

Sammenspænding
Fra overslag
Tilbud Dansk Kirkestabilisering d. 10.11.2014
Tovpolygon over skib og 14 Px ankre over skib inkl kryds iht tilbud
4 Px ankre over kor aftalt ekstra a kr 3200,00
Gavlankre i våbenhus iht tilbud
Sammenspænding i tårn, iht. tilbud
Ekstra sammenspænding i tårn aftalt - faktureret
Indregnede kryds skal udgå/fratrækkes tilbud
I alt
Orgel
Fra overslag kr. 20.000,00 og tillægsbevilling kr. 163.600,00
Afdække orgel inden opstart, faktureret
Klargøring af orgel - var afsat før det med at flytte orgel kom ind kr. 15000,00
Ny ekstra bevilling til orgel
Sidste stemning
I alt orgel

115.020,00
1.301,50
20.091,99

227.251,00
12.800,00
40.800,00
35.000,00
10.000,00
-20.000,00
305.851,00

5.251,12
beløbet udgik
163.600,00
2.234,27
171.085,39

Sadelmagerarbejde, Jaksland
Hynder bænke og knælepuder knæfald og knæleskammel
Afsat i overslag kr 60.000,00, tilbud kr 49.360,00 - indsat afrundet
Faktura nr 28936, d. 26.03.15
Lydanlæg
Afsat i overslag
Faktura
Faktura
i alt

25.000,00
3.060,00
10.161,79
13.221,79

Skrift nummertavler
Afsat i overslag
Faktura afregning

10.000,00

Belysning - Nyt armatur i kor
Afsat i overslag
Faktura nr 100072, d. 25.03.15

30.000,00

Annoncering - kirkelukning
Afsat i overslag
Faktura
Deponering
Depot, afsat i overslag (aftalt 5 mdr 23.000,00 / 4.600,00 pr mdr)
Afregnet i alt 2 fakturaer

30.000,00

Elforbrug i byggeperioden
El i byggeperioden, afsat i overslag
Afregnet i alt 2 fakturaer

40.000,00

Åben Østvinduet, afsat i overslag
Afsat i overslag
Murerarbejde er opgjort under murer
Glas og glarmester
I alt faktureret

kr.

2.727,12

kr.

32.200,00

kr.

47.755,49

kr.

10.351,00

kr.

3.223.242,32

kr.

466.055,50

60.000,00

Bygge og anlæg i kirken inkl tagarbejder
Anlægsarbejde
Acceptsum i alt

398.760,00

Ekstraarbejde
2 ekstra trin i nederste trappe, fak nr. 3620
Tilbud på kanter på stierne udført i chaussesten, på fak nr 3920
Nye trin ved våbenhus
Afdækning granitkanter, fak nr 3920 -tidl. oplyst kr 2.780,00
Trin ved lille trappe område A, på fak nr 3920
Perlesten på p plads 20 m3,, på fak nr 3920
Gummiged, jævne perlesten, på fak nr 3920
Ændring af sti, udgår ved våbenhus, merpris inkl kant, fak nt 4331
Stubfræsning, fak nr 3919
Plante Thuja og hedera, fak nr 4889
Ekstra i alt
Anlæg i alt

3.137,50
33.400,00
7.300,00
1.600,00
5.700,00
2.100,00
8.975,00
3.850,00
1.233,00
67.295,50
466.055,50

Bygge og anlæg inkl arbejder på kirkegården

3.689.297,82

Konservatorarbejde
Afsat i overslag til konservator og Nationalmuseet inkl tillæg ved orgel

Afsat
i overslag
20.000,00
40.000,00

Nationalmuseet -Kalkkonservator, undersøgelse af murværk
Nationalmuseet - Arkæologer ifbm gulve
I alt afregnet
Farvekonservator Bent Jacobsen iht Nationalmuseets besigtigelsesrapport:
Alterbillede
Malefragmenter
Epitafium
Dør til Våbenhus
Transport
Diverse ifbm afdækninger og hjælp til afsætning af farver
I alt afsat i overslag
Faktureret i alt

Ingeniør:
Honorar ifm. idéoplæg (fase 1) i alt kr. 17.625,00 excl. moms
Honorar ifm. dispositionsforslag (fase 2) i alt afsat kr. 35.000,00
excl. moms

2.565,00
7.325,14
12.183,75
2.762,50
1.517,06
1.517,10
27.870,55

afsat
74.500,00

kr.

20.692,81

kr.

76.745,00

kr.

27.870,55

40.000,00
11.000,00
15.500,00
15.000,00
6.000,00
30.000,00
177.500,00

Diverse ydelser til konsulenter og kassere m.fl.
Anne-Grete Overgaard - udbetalt 12.12.2013
Anne-Grete Overgaard - d. 31.12.2014
Anne-Grete Overgaard - 2015
Junker regnskab d. 27.04.16
Kirkeministeriets varmekonsulent, betalt d. 10.12.2013
Kirkegårdskonsulent, betalt d. 10.12.2013
I alt
Teknikeromkostninger vedr indvendig istandsættelse
Honorar fase A og B - Indvendig istandsættelse:
Arkitekt:
Honorar ifm. idéoplæg (fase 1) i alt kr. 74.500,00 excl. moms
Honorar ifm. dispositionsforslag (fase 2) i alt afsat kr. 85.000,00
excl. moms

Forbrugt
anslået
6.061,13
14.631,68
20.692,81

Forskel
0,00

forbrugt
74.500,00

85.000,00

0,00

85.000,00

17.625,00

0,00

17.625,00

35.000,00

15.215,00

19.785,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Honorar fase C og D – Indvendig istandsættelse:
Arkitekt:
Honorar afsat i alt kr. 165.000,00 excl. moms
(projekt, tilsyn, afslutning og byggeregnskab)

165.000,00

0,00

165.000,00

Ingeniør:
Honorar afsat i alt kr. 62.000,00 excl. moms
(projekt, udbud, tilsyn, afslutning og prøveopvarmning)

62.000,00

0,00

62.000,00

Honorar fase A og B - Kirkebygningens konstruktive forhold:
Ingeniør:
Honorar ifm. idéoplæg (fase 1) i alt kr. 17.760,00 excl. moms
Honorar ifm. dispositionsforslag (fase 2) i alt afsat kr. 15.000,00
excl. moms

17.760,00

0,00

17.760,00

15.000,00

0,00

15.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

30.000,00
546.885,00

0,00
15.215,00

30.000,00
531.670,00

Honorar fase C og D – Kirkebygningens konstruktive forhold:
Ingeniør:
Honorar afsat i alt kr. 45.000,00 excl. moms
Arkitekt:
Honorar afsat til supplerende tilsyn i alt kr. 30.000,00 excl. moms
(projekt, tilsyn, afslutning og byggeregnskab)
I alt iht rådgiveraftale d 27.03.14
Udlæg:
Udlæg fase A og B - Indvendig istandsættelse:
Arkitekt:
Udlæg ifm. idéoplæg (fase 1) i alt kr. 1.403,35 excl. moms
Udlæg ifm. dispositionsforslag (fase 2) i alt afsat kr. 5.000,00 excl.
moms
Udlæg fase C og D – Indvendig istandsættelse:
Arkitekt:
Udlæg afsat i alt kr. 10.000,00 excl. moms
Ingeniør:
Udlæg afsat i alt kr. 2.000,00 excl. moms
Udlæg fase A og B - Kirkebygningens konstruktive forhold:
Ingeniør:
Udlæg ifm. idéoplæg (fase 1) i alt kr. 1.086,80
Udlæg ifm. dispositionsforslag (fase 2) i alt afsat kr. 3.000,00 excl.
moms
Udlæg fase C og D – Kirkebygningens konstruktive forhold:
Ingeniør:
Udlæg i alt afsat kr. 8.000,00 excl. moms
I alt iht rådgiveraftalen

531.670,00
afsat

Forskel

forbrugt

1.403,35

0,00

1.403,35

5.000,00

1.500,00

3.500,00

10.000,00

1.300,00

8.700,00

2.000,00

-300,00

2.300,00

1.086,80

0,00

1.086,80

3.000,00

150,00

2.850,00

8.000,00
30.490,15

4.663,02
7.313,02

3.336,98
23.177,13

23.177,13

28.896,00
27.090,00
7.675,50
3.160,50
3.000,00
69.822,00

69.822,00

Opgjorte ekstraomkostninger arkitekt og ingeniør:
Vedr. opstartsmøde vedr kor/kunstner/østvinduets åbning/møder med stift o.lign
Vedr. apsisvindue (arkitekt)
Vedr. apsisbuen (arkitekt og ingeniør)
Vedr. orgelflytning, afsat/aftalt i opgørelse
Vedr. opspænding (ingeniør)
Ekstra i alt
Teknikeromkostninger vedr det udv anlæg med trappe, rampe og stier på kirkegården
Honorar fase A og B:
Arkitekt:
Honorar ifm. idéoplæg (fase 1) i alt kr. 25.737,00 excl. moms
Honorar ifm. dispositionsforslag (fase 2) i alt 31.683,00 excl. moms
Honorar fase C og D – Udvendige anlæg med ny adgang, trappe, repos og rampe:
Arkitekt:
Honorar afsat i alt kr. 92.000,00 excl. moms
Faktureret
Udlæg fase A og B – Udvendige anlæg med ny adgang, trappe, repos og rampe:
Arkitekt:
Udlæg ifm. idéoplæg og dispositionsforslag (fase 1 og 2) i alt afsat kr. 2.500,00 excl. moms
Udlæg fase C og D – Udvendige anlæg med ny adgang, trappe, repos og rampe:
Arkitekt:
Udlæg afsat i alt kr. 4.500,00 excl. moms
I alt honorar og udlæg
Honorar og udlæg i alt - vedr indvendig og anlæg på kirkegården

25.737,00
31.683,00

92.000,00
149.420,00
149.420,00

1.692,00

2.750,00

4.442,00
778.531,13

778.531,13

Kunst
Honorar i alt ex moms
Skitseforslag betalt via en opsparing i 2011
Aftalt meromkostning, accepteret af MR i januar 2015
Aftalt ekstra ifbm omforgyldning af kors (det halve)
I alt ex moms
I alt konservator, arkæologer, konsulenter, kassere, arkitekt og kunst

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

599.700,00
-48.700,00
13.850,00
9.500,00
574.350,00 kr.
kr.

I alt excl moms
Moms
I alt inkl moms (der er ikke beregnet moms af kassere salær)
minus beløb for der er ikke betalt moms af kasser løn og
konsulentløn
I alt

I alt indvendig istandsættelse afsat ex moms
Anlæg på kirkegården afsat ex moms
Kunstner afsat ex moms
I alt ex moms
I alt inkl moms

574.350,00
1.478.189,49
5.167.487,31
1.291.871,83
6.459.359,14
-6.277,02
6.453.082,12

Overslag
d. 03.09.13
3.926.000
554.400
560.100
5.040.500
6.300.625,00

Efter lic
d. 17.06.14
4.083.000
656.937
560.740
5.300.677
6.625.846,63

Til Rådighed ud fra afsatte midler - iflg opgørelse fra MR ved Lisbet Knudsen i mail d. 08.12.2015
Økonomien fra overslaget må have været til stede
(MR oplyste dog de havde kr 6.570.000,00 inkl moms)
Bevilling 2011
Bevilling 2012
Bevilling 2013
Bevilling 2014
Bevilling 2015 til orgelændring
Bevilling provstiudvalg 2014 rest fra anden anlægsbev.
Opsparing ifølge årsregnskab 2012
i alt inkl moms
Hvis det er korrekt så er d. 06.04.16 et overskud på

500.000,00
1.800.000,00
4.000.000,00
100.000,00
240.000,00
295.572,22
170.386,16
7.105.958,38
652.876,26

