ÅRSREGNSKAB 2018
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i Vesthimmerlands Provsti
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Myndighedskode 8288
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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Vognsild 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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Side B-1

Side B-2

Side B-3

Side B-4

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
2. Kirkebygning og sognegård
Udgifter øvrig drift
Merforbrug kr. 53.367,48 (regnskab kr. 121.867,48 budget kr. 68.500,-). Der er i kirken
blevet genetableret sædeudtræk kr. 29.625,- og behandlet borebiller kr. 36.117,19, som
der ikke har været budgetteret med i 2018. Der har så været besparelse på andre områder.
3. Kirkelige aktiviteter
Udgifter løn
Mindreforbrug kr. 46.783,20 (regnskab kr. 119.916,80 budget 166.700,-). Der er en
besparelse på organistløn ca. kr. 33.000, da der ikke har været nogen fast organist og
dermed ikke nogen kor-aktivitet. Desuden har der ikke været afholdt kirkekoncerter og
foredrag i det omfang, der er budgetteret med, - besparelse ca. kr. 13.500.
Udgifter øvrig drift
Mindreudgift kr. 18.146,05 (regnskab kr. 81.153,95 budget kr. 99.300,-). Der har været en
besparelse på konfirmandundervisning på ca. kr. 10.000, og da der ikke har været så megen
koncert- og foredragsaktivitet, har der ikke været udgifter til annoncer og traktement.
4. Kirkegård
Udgifter øvrig drift
Merudgift kr. 36.194,57 (regnskab kr. 190.594,57 budget 154.400,-). Der er blevet
repareret defekt elforsyning til graverhus og lamper på kirkegården kr. 26.382,95,
gelænder ved trapper på kirkegården udskiftet kr. 37.632,41 og lampedele fornyet
19.247,77. Der har så været besparelser på andre områder.
6. Administration og fællesudgifter
Udgifter øvrig drift
Der har været en besparelse på efteruddannelse på ca. kr. 8.000.
Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Vognsild, Gislum og Haubro har fælles kirkesanger og -vikarer. Se under biregnskaber.
Vognsild, Gislum og Haubro har fælles organist og -vikarer. Regnskabet føres i Gislum.
Vognsild har udlånt kirkegårdspersonale til Gislum og Haubro i de første 7 måneder af
2018, indtil gravermedhjælperen i Vognsild fratrådte pr. 31. juli 2018. Se regnskab under
biregnskaber. Resten af 2018 yder gravermedhjælperen ansat i Gislum assistance i
Vognsild. Regnskabet føres i Gislum.
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¤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
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))

B Resultat af anlæg
C Resultatopgørelse

1.028.820,00

Budget
2018*

Regnskab
2017

1.028.817,00

977.160,00

-1.030.978,49 -1.028.010,00
-161.613,30
-107.300,00
0,00
0,00
-38.800,00
-39.745,82
-68.500,00
-121.867,48
-201.070,75
-266.000,00
0,00
0,00
-166.700,00
-119.916,80
-99.300,00
-81.153,95
-557.434,48
-532.281,00
194.719,00
192.991,08
-572.600,00
-559.830,99
-154.400,00
-190.594,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-113.493,93
-123.229,00
0,00
1,02
-30.000,00
-30.000,00
-93.229,00
-83.494,95
800,00
2.633,97
-2.158,49
807,00

-923.813,84
-108.065,96
0,00
-39.431,69
-68.634,27
-216.462,21
0,00
-145.282,33
-71.179,88
-482.639,30
193.431,09
-541.775,98
-134.294,41
0,00
0,00
0,00
0,00
-115.200,75
0,00
-29.893,57
-85.307,18
-1.445,62
53.346,16

32,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

104,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32,39

0,00

104,92

-2.126,10

807,00

53.451,08

* Budgettet er ikke revideret
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¤BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_RESULTATDISPONERING_TAG¤

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

721110 Opsparing til anlæg

Før disponering

Disponering

Efter disponering

-209.800,88

-32,39

-209.833,27

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-81.744,50

0,00

-81.744,50

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-97.716,00

-5.166,00

-102.882,00

-262.881,82

71.824,49

-191.057,33

0,00

-64.500,00

-64.500,00

2.126,10

-2.126,10

0,00

741110 Menighedsrådets frie midler
741150 Frie midler - kirkegårdsomlægn. fase 1
742010 Årsafslutningskonto
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FINANSIEL STATUS:

Primo
2018
2.112.768,57
11.803,38
40.517,99
81.744,50
1.978.702,70

Ultimo
2018
2.059.248,58
9.989,77
2.519,92
81.744,50
1.964.994,39

0,00

0,00

561.165,12
351.364,24
209.800,88

598.367,67
388.534,40
209.833,27

Aktiver i alt

2.673.933,69

2.657.616,25

PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
741110
741150-55

Opsparing til anlæg
Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Menighedsrådets frie midler
Frie midler - afgrænsede projekter

-652.143,20
-209.800,88
-81.744,50
-97.716,00
-262.881,82
0,00

-650.017,10
-209.833,27
-81.744,50
-102.882,00
-191.057,33
-64.500,00

Hensættelser
761190

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Opsparing til anlæg, inkl. renter
638120-39

Lån
Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
951810
Gæld til andre menighedsråd
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt

-1.978.702,70 -1.964.994,39
-1.978.702,70 -1.964.994,39
0,00

0,00

-43.087,79
-6.699,29
-24.947,38
-11.441,12

-42.604,76
-28.518,20
-12.950,61
-1.135,95

-2.673.933,69 -2.657.616,25

Vognsild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14627928, Regnskab 2018, Afleveret d. 13-03-2019 11:07

Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

10 Ligningsbeløb til drift

1.028.820,00

1.028.817,00

977.160,00

1.028.820,00

0,00

0,00

I alt

1.028.820,00

1.028.817,00

977.160,00

1.028.820,00

0,00

0,00

Driftsudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-142.033,71

-83.200,00

-85.568,61

0,00

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-11.248,29

-16.000,00

-14.377,41

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

-8.331,30

-8.100,00

-8.119,94

-161.613,30

-107.300,00

-108.065,96

2 Kirkebygning og sognegård
21 Kirkebygning

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-- Regnskab 2018 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift
-31.414,52

-110.619,19

0,00

0,00

-11.248,29

0,00

-8.331,30

0,00

0,00

-39.745,82

-121.867,48

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

-153.924,13

-166.300,00

-168.041,44

0,00

-114.351,04

-39.573,09

32 Kirkelig undervisning

-15.061,35

-26.000,00

-10.090,78

0,00

0,00

-15.061,35

33 Diakonal virksomhed

-12.990,55

-20.000,00

-12.410,55

0,00

0,00

-12.990,55

34 Kommunikation

-11.488,80

-14.000,00

-12.377,40

0,00

0,00

-11.488,80

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

0,00

-15.200,00

-11.752,46

0,00

0,00

0,00

-6.692,55

-11.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

-692,55

37 Foredrags- og mødevirksomhed

-413,37

-13.000,00

-1.289,58

0,00

434,24

-847,61

39 Kontingent til DSUK

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00

-201.070,75

-266.000,00

-216.462,21

0,00

-119.916,80

-81.153,95

35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter

I alt

4 Kirkegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-360.352,95

-301.981,00

-293.716,38

192.991,08

-375.462,50

-177.881,53

-18.731,30

-16.100,00

-11.319,87

0,00

-8.331,30

-10.400,00

43 Arbejde uden for egen kirkegård

-178.350,23

-214.200,00

-177.603,05

0,00

-176.037,19

-2.313,04

I alt

-557.434,48

-532.281,00

-482.639,30

192.991,08

-559.830,99

-190.594,57

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

I alt

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

60 Fælles formål

-26.044,53

-23.000,00

-17.607,66

1,02

0,00

-26.045,55

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-25.256,65

-28.000,00

-25.361,18

0,00

0,00

-25.256,65

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-17.366,89

-18.000,00

-16.963,58

0,00

0,00

-17.366,89

6 Administration og fællesudgifter

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

0,00

0,00

-3.001,38

0,00

0,00

0,00

-35.518,13

-37.000,00

-35.571,25

0,00

-30.000,00

-5.518,13

67 Efteruddannelse

-2.078,33

-10.000,00

-7.064,94

0,00

0,00

-2.078,33

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

-7.229,40

-7.229,00

-9.630,76

0,00

0,00

-7.229,40

-113.493,93

-123.229,00

-115.200,75

1,02

-30.000,00

-83.494,95

63 Bygning
64 Økonomi

I alt
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Formål

7 Finansielle poster
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

71,10

0,00

213,65

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
71,10

0,00

0,00

817,44

800,00

408,72

817,44

0,00

0,00

76 Momsregulering

1.745,43

0,00

-2.067,99

1.745,43

0,00

0,00

I alt

2.633,97

800,00

-1.445,62

2.633,97

0,00

0,00

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

8 Anlægsramme

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

32,39

0,00

104,92

32,39

0,00

0,00

I alt

32,39

0,00

104,92

32,39

0,00

0,00
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi

Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår

Ejendomsværdi i alt
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Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
Ingen kollekter i 2018

Biregnskab for samarbejde om kirkesanger og -vikarer:
Løn, pension m.v.
Refusion fra Gislum
Refusion fra Haubro
Vognsilds udgift

132.625,65
44.435,19
44.435,19
43.755,27

Biregnskab for kirkegårdssamarbejde:
Samarbejdet med Gislum og Haubro er fortsat som i 2017 i de
første 7 måneder af 2018. Pr. 31. juli fratrådte gravermedhjælperen
og en ny, på reduceret timetal, blev ansat i Gislum med forpligtigelse til af yde assistance i Vognsild.
Regnskab for de første 7 måneder:
Refusion fra Gislum
Refusion fra Haubro
I alt

12.540,00
13.875,00
26.415,00
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