ÅRSREGNSKAB 2018
for Bagsværd Sogns Menighedsråd
i Gladsaxe-Herlev Provsti
i Gladsaxe Kommune
Myndighedskode 7132
CVR-nr. 15539410

Årsregnskabet indeholder:
A
B
C
D
E
F
G
H
Bilag 1
Bilag 2

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskab i hovedtal
Resultatdisponering og forklaring
Finansiel status
Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Bagsværd Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 15539410, Regnskab 2018, Afleveret d. 14-03-2019 10:56

Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Bagsværd 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 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til menighedsrådet for Bagsværd Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bagsværd Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 standarderne for offentlig revision, 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 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. 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 MN. 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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.

•

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
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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.

Udtalelse om 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.

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. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.
I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
I vores 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 årsregnskabet.
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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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 10. september 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Rene Søeborg
statsautoriseret revisor
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onsdag den 13. marts 2019
Bagsværd Kirke
Menighedsrådet
Forklaring til årsregnskab 2018.
Årsregnskabet 2018 udviser et større forbrug end budgetteret som følge af mange ekstraordinære udgifter
foranlediget af ikke forudsete hændelser og ikke-budgetterede dispositioner. (De angivne merudgifter i
parentes er omtrentlige).
Vi indledte året med at rengøre og istandsætte dåbsværelset i kirken foranlediget af “krav om imødegåelse af
svamp” foranlediget af nær-kritiske målinger i de organiske materialer i rummet. Derfor udskiftning til ikkeorganisk gulvmateriale, hvilket blev finansieret af provstiudvalget i 2017 og udført i 2018 med en lidt større
udgift (4.000). Dette arbejde er ikke indeholdt i anlægsstyring 2018. Det er fuldt afviklet.
Omlægningen af lønsystemet for Folkekirken medførte utallige problemer og udskydelser af dispositioner,
som ikke kunne gennemføres. Således har det medført et betydeligt merarbejde med tilsvarende berettiget
krav om aflønning. Vi taler om op et par hundrede timers merarbejde (40.000).
Endvidere betød omfattende fejlposteringer fra systemets side, at det ikke har været muligt at få et halvt års
regnskabsrapporter i løbet af 2018. Det har været helt utilfredsstillende vilkår for menighedsrådets
regnskabsopfølgning.
Anskaffelsen af nye messehageler begrundet i nedslidning var med i vort anlægsbudget for årene 2013 og
2014, men blev dyrere end budgetteret. Således rakte budgettet ikke til hele udgiften til den seneste nye
messehagel (14.000).
Den ekstraordinært varme periode fra maj til september gav anledning til anskaffelse af en række køleudstyr
til medarbejderne i kirken. Merudgifter hertil blev afhold af kirkekassen (40.000).
Det viste sig at en computer ikke kunne klare varmen og derfor blev udskiftet med en ny (12.000).
Efter synet i april 2018 stod det klart at ombygning af en præstegård skulle erstattes af en præstegård med en
bedre beliggenhed i sognet. Der er anskaffet en præstegård til en bedre betjening af bydelen Værebro i
Bagsværd sogn.
Tinglysning af købet løb ind i en længerevarende dialog med Tingslysningsretten om hvad der skulle til for
tilfredsstillende at dokumentere vort køb som selvejende Folkekirke. Det lykkedes efter 50 dages forsinkelse
med tilsvarende krav om merbetaling til sælger (40.000). De øvrige købsomkostninger (byggerådgiver,
tinglysning, advokat, forsikring, lejevurdering, etc.) beløb sig til omkring 100.000 kr., som er afholdt af
kirkekassen.
Som følge af to præsters fra- og tilflytninger afholdtes renoveringsudgifter til to præstegårde med
finansiering fra provstiet (280.000). Den tredje og ældste præstegård er sat til salg.
Stiftet har ydet et lån til køb m.v. af den nye præstegård. Første rate er betalt finansieret af PU med 322.000.
Restbeløbet er indført under resultatet som langfristet gæld (5.142.750).
Ekstraordinære indtægter, som er modsvaret af merudgifter til løn for den civile personregistrering i
regnskabet, var foranlediget af, at et andet sogn i provstiet i en længere periode havde brug for hjælp til
registreringsarbejde.
Efter tilsagn på budgetsamrådet i september om en anlægsbevilling i budgetåret 2019 bestemte
menighedsrådet at foregribe opstilling af nyt køkken i kirken ved indkøb af materialer hertil i slutningen af
2018, hvorved der opstod et likviditetstræk udover det budgetterede (95.000). Dette beløb er anført i skemaet
for anlægsstyring.
Bortset fra den løbende tilpasning af lønudgifter som følge af nye overenskomster så viser driftsregnskabet
overensstemmelse med budgettet!

¤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.
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Regnskab
2018
1 Fælles indtægter i alt

Budget
2018*

Regnskab
2017

4.791.864,14

4.752.000,00

4.793.717,06

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

-5.136.147,78
-1.697.945,25
9.240,00
-913.377,09
-793.808,16
-2.096.983,22
45.611,50
-1.865.466,19
-277.128,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-253.854,84
240.524,95
-7.647,24
-486.732,55
-1.047.015,79
26.905,78
-659.457,16
-414.464,41
-40.348,68
-344.283,64

-4.529.200,00
-1.283.000,00
7.500,00
-770.300,00
-520.200,00
-2.304.500,00
52.500,00
-2.064.900,00
-292.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.800,00
246.300,00
-10.100,00
-247.000,00
-930.800,00
600,00
-516.200,00
-415.200,00
-100,00
222.800,00

-4.658.818,86
-1.438.201,01
2.800,00
-916.279,48
-524.721,53
-2.009.961,54
58.548,70
-1.751.796,08
-316.714,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.362,74
217.532,10
-7.647,24
-320.247,60
-1.100.293,57
22.121,64
-752.034,70
-370.380,51
0,00
134.898,20

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))

0,00
0,00
610.148,00
-113.056,23
0,00
-5.968.647,53

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

0,00
0,00
60.750,00
-248.684,55
0,00
0,00

B Resultat af anlæg

-5.471.555,76

0,00

-187.934,55

C Resultatopgørelse

-5.815.839,40

222.800,00

-53.036,35

2

3

4

5

6

7
A

* Budgettet er ikke revideret
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¤BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_RESULTATDISPONERING_TAG¤

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

Før disponering

Disponering

Efter disponering

721110 Opsparing til anlæg

-356.985,41

-0,78

-356.986,19

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

5.142.750,00

5.142.750,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-189.097,26

297.297,18

108.199,92

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

-271.468,00

375.793,00

104.325,00

5.815.839,40

-5.815.839,40

0,00

721150 Langfristet gæld

742010 Årsafslutningskonto
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FINANSIEL STATUS:

Primo
2018
68.787,56
0,00
68.787,56

Ultimo
2018
48.476,03
-101,50
48.577,53

0,00

0,00

Likvide beholdninger
638105
Bank drift og anlæg
638120-39
Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60
Bank- og Girokonti
639110-30
Kontant- og udlægskasser

1.484.781,71
916.814,73
356.985,41
205.550,57
5.431,00

1.086.655,19
516.466,08
356.986,19
205.822,92
7.380,00

Aktiver i alt

1.553.569,27

1.135.131,22

PASSIVER
Egenkapital
721110
721140
721150
741110
741120

-1.067.550,67
-356.985,41
-250.000,00
0,00
-189.097,26
-271.468,00

4.748.288,73
-356.986,19
-250.000,00
5.142.750,00
108.199,92
104.325,00

Hensættelser

0,00

0,00

Lån
841210-19

0,00 -5.142.750,00
0,00 -5.142.750,00

AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
Debitorer
612110-619019 Andre tilgodehavender
Værdipapirer

Opsparing til anlæg
Likviditet stillet til rådighed
Langfristet gæld
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler

Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger
Kreditorer
951510
Forskud på kommunal kirkeskat
969020
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt

-486.018,60
-71.856,46
-396.000,00
-18.162,14

-740.669,95
-70.684,31
-449.750,00
-220.235,64

-1.553.569,27 -1.135.131,22
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt
10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt
Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

4.752.000,00

4.752.000,00

4.668.000,00

4.752.000,00

0,00

0,00

39.864,14

0,00

125.717,06

39.864,14

0,00

0,00

4.791.864,14

4.752.000,00

4.793.717,06

4.791.864,14

0,00

0,00

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

20 Fælles formål

-91.090,83

-26.600,00

-107.136,43

0,00

-71.815,94

-19.274,89

21 Kirkebygning

-1.367.384,66

-1.179.800,00

-1.096.504,45

9.240,00

-744.336,06

-632.288,60

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-227.945,52

-72.800,00

-230.416,51

0,00

-85.428,64

-142.516,88

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

-7.699,24

0,00

0,00

0,00

-7.971,45

272,21

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

-3.825,00

-3.800,00

-4.143,62

0,00

-3.825,00

0,00

-1.697.945,25

-1.283.000,00

-1.438.201,01

9.240,00

-913.377,09

-793.808,16

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

-8.914,24

-37.000,00

-9.419,32

0,00

-7.647,24

-1.267,00

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-691.448,11

-698.000,00

-635.536,22

11.533,00

-614.488,37

-88.492,74

32 Kirkelig undervisning

-158.793,87

-131.300,00

-157.205,84

703,00

-134.885,66

-24.611,21

33 Diakonal virksomhed

-497.239,54

-428.300,00

-333.579,81

6.202,00

-464.800,08

-38.641,46

30 Fælles formål

-99.524,02

-154.100,00

-42.969,60

13.378,00

-66.340,60

-46.561,42

35 Kirkekor

-412.541,07

-640.400,00

-578.190,78

2.897,50

-400.244,61

-15.193,96

36 Kirkekoncerter

-204.671,39

34 Kommunikation

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

4 Kirkegård

-178.500,00

-234.674,05

0,00

-155.077,83

-49.593,56

-23.850,98

-36.900,00

-18.385,92

10.898,00

-21.981,80

-12.767,18

-2.096.983,22

-2.304.500,00

-2.009.961,54

45.611,50

-1.865.466,19

-277.128,53

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

0,00

I alt

5 Præstebolig mv.

0,00

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

50 Fælles formål

-7.647,24

-10.100,00

-7.647,24

0,00

-7.647,24

0,00

51 Præstebolig 1

1.174,25

1.100,00

-29.876,02

70.006,38

0,00

-68.832,13

52 Præstebolig 2

-29.169,10

2.300,00

-48.588,60

87.643,33

0,00

-116.812,43

53 Præstebolig 3

-7.650,97

-4.100,00

-24.250,88

78.115,24

0,00

-85.766,21

54 Præstebolig 4

-210.561,78

0,00

0,00

4.760,00

0,00

-215.321,78

I alt

-253.854,84

-10.800,00

-110.362,74

240.524,95

-7.647,24

-486.732,55
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Formål

6 Administration og fællesudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

60 Fælles formål

-202.263,21

-218.700,00

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-- Regnskab 2018 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-443.031,60

-808,60

-71.821,64

-129.632,97

-174.570,67

-91.200,00

-58.884,83

0,00

-107.592,24

-66.978,43

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-52.436,63

-37.200,00

-179.152,75

0,00

-18.327,09

-34.109,54

63 Bygning

-35.388,10

-28.800,00

-22.645,25

0,00

-3.353,00

-32.035,10

-298.837,41

-210.200,00

-215.125,73

0,00

-229.480,90

-69.356,51

-87.056,94

-127.600,00

-33.155,64

27.714,38

-114.479,93

-291,39

64 Økonomi
65 Personregistrering - civil

-114.843,75

-135.500,00

-48.945,69

0,00

-114.402,36

-441,39

67 Efteruddannelse

-10.300,00

-10.300,00

-7.000,00

0,00

0,00

-10.300,00

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

-71.319,08

-71.300,00

-92.352,08

0,00

0,00

-71.319,08

-1.047.015,79

-930.800,00

-1.100.293,57

26.905,78

-659.457,16

-414.464,41

66 Personregistrering - kirkelig

I alt

7 Finansielle poster
70 Renter af stiftslån
72 Øvrige renteudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-39.864,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-39.864,14

-485,32

-100,00

0,00

0,00

0,00

-485,32

0,78

0,00

0,00

0,78

0,00

0,00

-40.348,68

-100,00

0,00

0,78

0,00

-40.349,46

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

8 Anlægsramme
80 Kirkebygning
85 Præsteboliger
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

-- Regnskab 2018 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-113.056,23

0,00

-5.968.647,53

-- Regnskab 2018 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-248.684,55

0,00

0,00

-113.056,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.968.647,53

610.148,00

0,00

60.750,00

610.148,00

0,00

0,00

-5.471.555,76

0,00

-187.934,55

610.148,00

0,00

-6.081.703,76
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
Bagsværd 2ba

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi
Grundværdi
887
3.650.000,00
1.612.000,00 Bolig

Bagsværd 6dy

1100

5.000.000,00

1.847.200,00 Bolig

Bagsværd 6v

687

3.200.000,00

1.416.400,00 Bolig

Bagsværd 9ig

1140

3.650.000,00

1.399.700,00 Bolig

Ejendomsværdi i alt

15.500.000,00
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Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, art

Regnskabsperiode

Bagsværd Sogns kirkekasse
Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018
Afgrænsning formål:
-

31-12-2018

Bilagsnr Formål Projekt Sted Tekst

01-01-2018
01-01-2018

7

02-01-2018

16

02-01-2018

17

05-01-2018

43

09-01-2018

45

09-01-2018
16-01-2018

46
74 3310

16-01-2018

74

16-01-2018

74

16-01-2018

79

21-01-2018
23-01-2018

89
95

25-01-2018

100

25-01-2018

101

25-01-2018

102

25-01-2018

103

28-01-2018
30-01-2018
30-01-2018

108
115
119

04-02-2018

164

04-02-2018

165

06-02-2018

176

06-02-2018

177

06-02-2018
11-02-2018

178
198

11-02-2018

199

18-02-2018
18-02-2018

211
212

25-02-2018

230

31-12-2018

Posteringstyper: primo, regnskab
Budgetnavn: Bagsv budget 2018 - 2 udg.MK

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning
Dato

01-01-2018

12-03-2019
1

Kollekt indsamlet 01.01.18
Automatisk opstart ved
afslutning af sidste år
Kollekt indsamlet til
Børnesagens Fællesråd
Kollekt indsamlet til Det Danske
Bibelselskab
Kollekt indsamlet til DFSkoler
7.1.18
Kollekt indsamet til DFSkoler
7.1.2018
Overført til DFSkoler
Kollekt indsamlet den
14.01.2018
Kollekt indsamlet den
14.01.2018
Kollekt indsamlet den
14.01.2018
Kollekt indsamlet den
14.01.2018
Kollekt indsamlet 21.01.2018
Kollekt indsamet den
21.01.2018
Kollekt FDF Bagsværd
restbeløb overført
Kollekt til KFUM Spejderne
restbeløb overført
Kollekt til Masomo restbeløb
overført
Kollekt overført til Sankt. Nicolai
Tjenesten
Kollekt indsamlet 28.01.2018
Kollekt indsamlet 28.01.2018
Kollekt til DK
Krist.Gymn.Bevægelse
Kollekt til Bagsv.Kirkes børneog ungekor 04.02
Kollekt til Bagsv.Kirkes børneog ungekor 04.02
Kollekt overført til
BørnesagensFællesråd
Kollekt overført til
Bibelselskabet
Kollekt overført til SAVN
Kollekt 11.02 til Bagsværd Kirke
børne og ungekor
Kollekt 11.02 til Bagsværd Kirke
børne og ungekor
Kollekt 18.02
Kollekt indsamlet til Livsværk
18.02
Kollekt 25.02

Moms

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

-75,00
-566,50

-75,00
-641,50

-147,50

-789,00

-45,00

-834,00

-50,00

-884,00

-70,00

-954,00

120,00
550,00

-834,00
-284,00

-500,00

-784,00

-50,00

-834,00

-117,00

-951,00

-50,00
-270,00

-1.001,00
-1.271,00

20,00

-1.251,00

40,00

-1.211,00

175,00

-1.036,00

405,50

-630,50

-50,00
-190,00
240,00

-680,50
-870,50
-630,50

-1.371,00

-2.001,50

-645,50

-2.647,00

147,50

-2.499,50

120,00

-2.379,50

320,00
-100,00

-2.059,50
-2.159,50

-64,00

-2.223,50

-25,00
-140,00

-2.248,50
-2.388,50

-40,00

-2.428,50

Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, art
972010 Kollekt m.v. til afregning
Dato

Bilagsnr Formål Projekt Sted Tekst

25-02-2018

231

04-03-2018

272

12-03-2018
13-03-2018

303
307

18-03-2018
19-03-2018
20-03-2018

316
317
322

27-03-2018

358

01-04-2018
08-04-2018
08-04-2018
10-04-2018
10-04-2018
10-04-2018
10-04-2018
15-04-2018
19-04-2018
22-04-2018
24-04-2018
28-04-2018
01-05-2018
06-05-2018
08-05-2018

385
413
414
433
435
436
437
451
476
482
486
516
528
549
558

08-05-2018

559

08-05-2018

560

10-05-2018
17-05-2018

569
583

17-05-2018

584

22-05-2018

599

22-05-2018

600

29-05-2018

625

10-06-2018
08-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
17-07-2018

733
772
784
785
805

17-07-2018

806

17-07-2018

807

17-07-2018

808

17-07-2018

809

Kollekt indsamlet 25.02 til
Livsværk
Kollekt indsamlet til
Folkekirkens Nødhjælp
Kollekt fra 11.03
Kollekt indsamlet 11.03 til
Folkekirkens Nødhjælp
Kollekt indbetaling 18.03
Kollekt indbetaling 19.03
Kollekt indsamlet til
Folkekirkens Nødhjælp 18.03
Kollekt indsamlet 25.03 KFUMs
sociale arbejde
Kollekt 01.04.18
Kollekt 08.04.2018
Kollekt 08.04.2018
Kollekt 08.04.18
Kollekt indsamlet 02.04.18
Kollekt indsamlet 01.04.18
Kollekt indsamlet 29.03.18
Kollekt indsamlet 15.04.18
Kollekt indsamlet 15.04.18
Kollekt indsamlet 22.04.2018
Kollekt indsamlet 22.04.18
Konfirmation
Kollekt indsamlet, 29. april 2018
Kollekt indsamlet 6. maj 2018
Kollekt inds.
Konfirmandarbejdet i Bagsværd
Kollekt inds. Danske Sømands
og udlandskirker
Kollekt inds. Danske Sømands
og udlandskirker
Kollekt indsamlet 10. maj 2018
Kollekt indsamlet til Missionen
blandt hjemløse
Kollekt indsamlet til Nicolai
Tjenesten
Kollekt indsamlet, Folkekirkens
Nødhjælp
Kollekt indsamlet, TUBA Blå
Kors
Kollekt indsamlet til Sankt
Lukas Stiftelsen
Kollekt indsamlet
Kollekt, 8. juli 2018
Kollekt, 15. juli 2018
Kollekt, 15. juli 2018
Kollekt indsamlet 15.07.2018 til
Kirkens Korshær
Kollekt indsamlet 08.07.2018 til
Kirkens Korshær
Kollekt inds. 24.06.2018 til
Diakonissestiftelsen
Kollekt indsam. 17.06.2018 til
Den Grønlandske Bib
Kollekt indsam. 10.06.2018 til
Skt.Lukas Stiftelse

Moms

12-03-2019
2

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

-40,00

-2.468,50

-340,00

-2.808,50

-15,00
-347,00

-2.823,50
-3.170,50

-100,00
-15,00
-265,00

-3.270,50
-3.285,50
-3.550,50

-170,50

-3.721,00

-25,00
-300,00
-100,00
-50,00
-27,50
-180,00
-22,00
-50,00
-260,00
-100,00
-366,50
-500,00
-100,00
-50,00
-203,00

-3.746,00
-4.046,00
-4.146,00
-4.196,00
-4.223,50
-4.403,50
-4.425,50
-4.475,50
-4.735,50
-4.835,50
-5.202,00
-5.702,00
-5.802,00
-5.852,00
-6.055,00

-120,00

-6.175,00

-40,00

-6.215,00

-25,00
-230,00

-6.240,00
-6.470,00

-107,00

-6.577,00

-1.984,00

-8.561,00

-216,00

-8.777,00

-140,00

-8.917,00

-105,00
-100,00
-10,00
-10,00
-730,00

-9.022,00
-9.122,00
-9.132,00
-9.142,00
-9.872,00

-265,00

-10.137,00

-102,00

-10.239,00

-300,00

-10.539,00

-160,00

-10.699,00

Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, art
972010 Kollekt m.v. til afregning
Dato

Bilagsnr Formål Projekt Sted Tekst

17-07-2018

810

23-07-2018
24-07-2018

817
822

02-08-2018

951

09-08-2018

956

14-08-2018
15-08-2018

879
888

15-08-2018

889

15-08-2018

890

15-08-2018
15-08-2018

891
892

15-08-2018

893

15-08-2018

894

15-08-2018

895

15-08-2018

957

16-08-2018

896

16-08-2018

897

16-08-2018

898

16-08-2018

899

16-08-2018

900

16-08-2018

901

16-08-2018

902

16-08-2018

903

16-08-2018

904

16-08-2018

905

16-08-2018

906

16-08-2018

907

16-08-2018

908

21-08-2018

921

21-08-2018

922

21-08-2018

923

21-08-2018

958

26-08-2018

932

Kollekt indsam. 03.06.2018 til
Bags.Kirke B&U kor
Kollekt 22. juli 2018
Kollekt indsamlet 22.07.2018 til
Samvir.menighedsp
Kollekt inds. 29.07.18 til Samv.
Menighedsplejen
Kollekt inds. 05.08.18 til Krist.
Handicapforening
Kollekt indsamlet 12.08.18
Kollekt afregnet til
Bibelselskabet
Kollekt afregnet til Fkirk.
Søndagsskoler
kollekt afregnet til De Krist.
Gymn. Bev.
Kollekt afregnet til Livsværk
Kollekt afregnet til Folkekirkens
Nødhjælp
Kollekt afregnet til KFUMS
Sociale Arbejde
Kollekt afregnet til KFUKs soc.
arbejde
Kollekt afregnet til Blå Kors TUBA
Kollekt inds. 12.08.18 til Krist.
Handicapforening
Kollekt afregnet til FDF
Bagsværd
Kollekt afregnet til KFUM
Spejderne, Bags
Kollekt afregnet til DK
sømands- og udlands
Kollekt afregnet til Missionen bl.
Hjemløse
Kollekt afregnet til Kirkens
Korshær
Kollekt afregnet til Folkekirkens
Nødhjælp
Kollekt afrenet til Sankt Lukas
Stift.
Kollekt afregnet til Sankt Lukas
Stift.
Kollekt afregnet til Grønlandske
Bibelsag
Kollekt afregnet til Diakonise
Stiftelsen
Kollekt afregnet til Kirkens
Korshær
Kollekt afregnet til Samvirk.
Menighedspleje
Kollekt afregnet til Kristelig
Handicapforening
Kollekt afr. til Bagsværd Kirke
B&U Kor
Kollekt afr. til Bagsværd Kirke
B&U Kor
Kollekt afr. til Bagsværd Kirke
B&U Kor
Kollekt inds. 19.08.18 til
Døvemenigh. i DK
Kollekt 26.08.18

Moms

12-03-2019
3

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

-50,00

-10.749,00

-30,00
-120,50

-10.779,00
-10.899,50

-143,50

-11.043,00

-270,50

-11.313,50

-50,00
70,00

-11.363,50
-11.293,50

120,00

-11.173,50

240,00

-10.933,50

245,00
1.082,00

-10.688,50
-9.606,50

375,50

-9.231,00

49,50

-9.181,50

192,00

-8.989,50

-155,00

-9.144,50

310,00

-8.834,50

466,50

-8.368,00

310,00

-8.058,00

255,00

-7.803,00

107,00

-7.696,00

1.984,00

-5.712,00

140,00

-5.572,00

165,00

-5.407,00

300,00

-5.107,00

102,00

-5.005,00

1.115,00

-3.890,00

294,00

-3.596,00

475,50

-3.120,50

2.180,50

-940,00

450,00

-490,00

150,00

-340,00

-407,00

-747,00

-50,00

-797,00

Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, art
972010 Kollekt m.v. til afregning
Dato

Bilagsnr Formål Projekt Sted Tekst

31-08-2018

949 3500

31-08-2018

949

31-08-2018

950 3200

04-09-2018

982

04-09-2018

984

11-09-2018

1014

18-09-2018
18-09-2018
18-09-2018
18-09-2018

1031
1032
1033
1034

18-09-2018

1037

24-09-2018

1044

25-09-2018

1050

25-09-2018
08-10-2018
09-10-2018
09-10-2018
10-10-2018

1052
1113
1124
1125
1134

16-10-2018
20-10-2018
21-10-2018
23-10-2018
01-11-2018

1160
1169
1170
1178
1222

01-11-2018

1223

01-11-2018

1223

01-11-2018

1224

06-11-2018

1240

06-11-2018

1246

13-11-2018

1264

18-11-2018

1280

25-11-2018

1292

26-11-2018

1293

04-12-2018

1422

06-12-2018

1407

06-12-2018

1408

06-12-2018

1409

Kollekt overført til
småbørnsarbejde
For meget overført kollekt jr
bilag 74
Kollekt overført til
konfirmandarbejde
Kollekt . 26.08.18 til
Døvemenighederne
Kollekt 02.09.18 til
Spedalskhedsmissionen
Kollekt d. 09.09.18 inds. til
menighedsplejen
Overført til Menighedsplejen
Overført til Menighedsplejen
Overført til Døvemenighederne
Overført til
Spedalskhedsmission
Kollekt indsamlet den
16.09.2018
Mobilepay:81946, fra Mogens
Plænø
Kollekt 23.09.18 ovf. til
Menighedsplejen
Kollekt indsamlet den 25.09.18
MobilePay 81946, kollekt
Indtægt, kollekt d. 30.09.2018
Indtægt, kollekt d. 07.10.2018
Ovf Blå Kors,kollekt 30.09.18
og 07.10.18
Kollekt d. 14.10.2018
Kollekt, Mobilepay 81946
Kollekt, Mobilepay 81946
Kollekt d. 21.10.18
Kollekt 14. og og 21.10.18 afr.
Jysk Børneforsor
Kolekt 28.10.18 afr. til FDF
Bagsværd
Kollekt 28.10.18 afr. til KFUM
spejderne Bagsværd
Kollekt inds. 28.10.18 til KFUM
Sp. og FDF Bagsvær
Ovf til Filadelfia, ind v/ kollekt
04.11.2018
Kollekt indsamlet 04.11.2018 til
Filadelfia
Kollekt 11.11.18 inds. til
Diakonhøjskolen
Kollekt d. 18.11.18 inds. til
Filadelfia
Kollekt d. 25.11.18 inds. til
Julehjælp i Bags sog
Kollekt vindb MobilePay til
Julehjælp i bags kirke
Kollekt, 02.12.18 Julehjælp i
Bagsv. Sogn
Ovf. Filadelfia, kollekt indsamlet
18.11.18
Ovf. Diakon Højskolen, kollekt
inds. 11.11.18
Ovf. Menighedsplejen, kollekt
25.11.18 og 02.12.18

Moms

12-03-2019
4

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

667,00

-130,00

-550,00

-680,00

703,00

23,00

-108,00

-85,00

-41,00

-126,00

-21,50

-147,50

409,00
21,50
565,00
41,00

261,50
283,00
848,00
889,00

-409,00

480,00

-50,00

430,00

270,00

700,00

-220,00
-50,00
-130,00
-93,50
273,50

480,00
430,00
300,00
206,50
480,00

-175,00
-10,00
-5,00
-275,00
465,00

305,00
295,00
290,00
15,00
480,00

41,00

521,00

41,00

562,00

-82,00

480,00

30,00

510,00

-30,00

480,00

-135,00

345,00

-80,00

265,00

-339,00

-74,00

-50,00

-124,00

-440,00

-564,00

80,00

-484,00

135,00

-349,00

779,00

430,00

Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, art
972010 Kollekt m.v. til afregning
Dato

Bilagsnr Formål Projekt Sted Tekst

11-12-2018

1423

12-12-2018
12-12-2018

1413
1425

17-12-2018

1453

25-12-2018

1470

26-12-2018

1471

27-12-2018

1441

27-12-2018

1443

27-12-2018

1444

27-12-2018

1444

27-12-2018

1445

27-12-2018

1446

31-12-2018

1509

Kollekt, 09.12.18, Julehjælp i
Bagsv. Sogn
Julehjælp, Mobilepay
Vi synger julen ind 11.12.18,
kaffepenge
Kollekt via MobilePay indk.
16.12.2018
MobilePay: 81946, kollekt inds.
24.12.2018
MobilePay: 81946, kollekt inds.
25.12.2018
Kollekt inds. 16.12.18,
Julehjælp i Bagsværd S
Kollekt inds. 23.12.18,
Julehjælp i Bvs sogn
Kollekt inds. 24.12.18,
Børnesagens Fællesråd
Kollekt inds. 24.12.18,
Folkekirkens Nødhjælp
Kollekt inds. 25.12.18,
Børnesagens Fællesråd
Kollekt inds. 26.12.18,
Børnesagens Fællesråd
Kollekt 30.12.18 inds. til
Børnesagens Fællesråd

Moms

12-03-2019
5

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

-183,00

247,00

-210,00
-263,00

37,00
-226,00

-1.025,00

-1.251,00

-1.101,00

-2.352,00

-350,00

-2.702,00

-198,00

-2.900,00

-230,00

-3.130,00

-2.109,00

-5.239,00

-2.108,50

-7.347,50

-545,00

-7.892,50

-20,00

-7.912,50

-120,00

-8.032,50

Budgetteret beløb
Difference beløb
Rest i procent

8.032,50

50.000
30.000
14.000

8015 Udv. Vedligehold kirken
8012 Renovering af kirkefacade
8014 Oprettelse af gårdhave
8016 Køkken i kirken
8502 Udv. Vedligehold Krogmosevej
8504 Køb af ny præstebolig 2018
8505 Renovering af HG 222

Note 1

271.467

Note 2

0
Note 3

0
Note 4

5.142.750

-322.250

5.465.000

plus =
hjemtagne
lån
minus =
betalte
afdrag

Note 5

610.148

322.250

188.095
99.803

Tillægsbevillinger
anlæg

Note 6

Godkendt
overførsel
fra/til drift
(+/-)

0

Bagsværd

Note 7

0

Godkendt
konvertering
mellem
anlægsaktiv.
(+/-)

Note 8

Eksterne
tilskud
projekt

0

Note 9

6.024.365

60.000
0
40.987
0
50.000
30.000
14.000
0
76.480
5.653.095
99.803
0
0
0
0
0
0
0
0

Midler til
rådighed
i 2018

Note 10*

6.128.691

10.494
94.955
47.750
5.827.095
93.803

54.594

Regnskab
for 2018
(forbrug)

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Kirkekasse:

Note 10*- Beløbet består af udlæg til materialer på i alt 7.607,20 og løn til Lillian Damsgaard Christiansen for at lave messehaglen på i alt 46.986,60 kr.

Bevillinger i alt (netto)

Afdrag på stiftslån til en ny præstebolig

40.987

8002 Messehagel

76.480

60.000

8501 Maling af vinduer Højgårds Allé

Projekt

plus =
Videreførte Anlægsmidler
hævede
anlægsmidler
ifølge
opsparinger
minus =
fra 2017
budget 2018
(+ eller -)
gennemførte
opsparinger

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Styring anlægsaktiviteter 2018

Note 11

0

Note 12

-104.326

60.000
0
-13.607
0
50.000
30.000
3.506
-94.955
28.730
-174.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0

Afsluttede
Videreførte
anlægsarb. anlægsmidler
overskud (+)
til 2019
underskud (-)
(+eller -)

