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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Ranum-Malle Sognes 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
Mindre forbrug kr. 77.360.
Løn 2300 Sognegård: Der er et merforbrug kr. 16.921. Der var et ønske om, at rengøring i
Sognehuset ikke længere skulle ligge hos graveren. Derfor blev denne lønandel budgetsat
på Kirkegården. Er endnu ikke effektueret.
Løn 2500 Tjenstlige lokaler i præstegård: Mindre forbrug kr. 15.000. Har ikke været
udført i 2018.
Ikke udførte opgaver:
Kalkning Malle Kirke kr. 25.000.
Udvendig og indvendig vedligeholdelse begge kirker kr.20.000.
Vedligeholdelse dige Malle kirke kr. 5.000.
Besparelse el, vand og varme kr. 12.000.
Mindre forbrug eftersyn orgel og klokker kr. 8.000.
Mindre forbrug vand, renovation, el og varme sognegård kr. 6.100.
3 Kirkelige aktiviteter
Mindre forbrug kr.51.200.
3100 Gustjeneste og kirkelige handlinger: Mindre udgift løn kr. 24.000 til organist
p.g.a. afholdelse ferie.
3300 Diakonal virksomhed: Mindre forbrug kr. 18.650. Der er budgetsat
kr. 16.000 til Asylcenter. Beløbet ikke brugt.
Fællesarrangementer med De12kirker budgetsat kr. 5.000. Ikke brugt.
3400 Merforbrug 3.162,56 - annoncering i.f.m. præsteansættelse.
3600 Kirkekoncerter: Mindre forbrug kr. 4.000 til solister.
Øget forbrug til KODA kr. 1.300.
3700 Foredrags- og mødevirksomhed: mindre forbrug honorar kr. 8.700.
4 Kirkegård
Mindre forbrug kr. 71.400.
Mindre forbrug løn kr. 42.700. Vore to gravermedhjælpere har været ansat en mindre del af
året end budgetteret. Se forklaring Løn 2300 Sognegård.
Øget hjemfald af gravstedskapitaler kr. 7.100.
Øget indtægt vedligehold, renhold mm. gravsteder kr. 2.400.
Øget indtægt renteafkast kr. 2.665.
Mindre forbrug anskaffelse og vedligehold maskiner kr. 24.700.
Mindre forbrug vand kr. 10.000.
Mindre forbrug kørsel affald kr. 11.000.
Budgetsat til træer Malle kirkegård kr. 15.000. Beløbet ikke brugt.
Budgetsat kr. 5000 til anskaffelser udenoms arealer. Beløbet ikke brugt.
Udgifter, der ikke er budgetsat:
Udskiftning af håndtag ved lågerne på Ranum kirkegård kr. 27.600.
Fræsning af stubbe på Malle kirkegård kr. 23.800.
5 Præstebolig
Merforbrug kr. 43.535.
Vores tidligere præst fraflyttede præsteboligen 15.11.2017. Vores nye præst flyttede ind
d. 1.5.2018. Det har medført en mindre indtægt i boligbidrag og betaling forbrugsafgifter
kr. 26.934.
I forbindelse med præsteskiftet er boligen sat i stand og rengjort merudgift
kr. 37.626.
Der har været et mindre forbrug på el, vand og varme kr. 19.700.
6 Administration og fællesudgifter
Merforbrug kr. 4.486.
6000 Fælles formål: Der er et mindre forbrug køb af IT kr. 4.600.
Mindre forbrug kontorudgifter og porto kr. 2.000
6100 Menighedsrådet: Mindre forbrug abn. aviser kr. 6.500.
I forbindelse med indsættelse af vores præst er der en merudgift kr. 6.000.
Merudgift sogneudflugt kr. 6.000.
63 Bygning: Merforbrug kr. 44.532. Der er udbetalt konsulentydelser vedr. udtalelse Malle
kirke kr. 3.657. Kr. 41.875 til arkitekt vedr. udarbejdelse af plan for ny
velfærdsbygning.
Der er budgetsat kr. 1.000 til diæter. Beløbet ikke brugt.
6400 Økonomi: Mindre forbrug kr. 4.370.
Mindre forbrug løn til regnskabsfører kr. 2.667.
Mindre forbrug køb og vedligehold af IT kr. 1.683.
6700 Efteruddannelse:
Overskud kr. 23.277. Vore gravermedhjælpere hr været på AMU kurser.
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Vi har modtaget VEU godtgørelse kr. 23.037.
Anlæg:
Der er bevilget kr. 3.025.150 til opførelse af ny præstebolig.
Der er et mindre forbrug kr. 752.878,96. Beløbet overføres til 2019, hvor præsteboligen
gerne skulle være færdiggjort ultimo april måned.
Årets overskud kr. 1.092.836,10 er disponeret således:
721140 Likviditetstillet til rådighed af provstiet
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde
741150 Frie midler - færdiggørelse præstebolig

kr.
kr.
kr.
kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Vi har en vedtægt om graversamarbejde med Vilsted Menighedsråd.
Vi aflønner graveren i Vilsted med 142 timer årligt.
Er konteret på konto 182810 formål 5100.

-43.197,00
183.154,14
752.878,96
200.000,00
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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

2.079.324,00

Budget
2018*
2.079.321,00

Regnskab
2017
1.888.734,65

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

-1.739.366,86 -1.890.897,00 -2.316.247,26
-287.315,14
-364.675,00
-890.475,01
0,00
0,00
0,00
-74.500,00
-86.029,64
-76.322,91
-290.175,00
-804.445,37
-210.992,23
-409.304,13
-460.500,00
-513.895,40
0,00
3.466,00
30.200,00
-337.500,00
-421.964,65
-336.033,40
-123.000,00
-95.396,75
-103.470,73
-683.314,84
-754.754,00
-533.843,40
296.846,00
323.166,16
308.977,18
-776.100,00
-705.207,03
-733.396,22
-275.500,00
-151.802,53
-258.895,80
-79.534,97
-36.000,00
-29.609,29
69.000,00
53.929,56
42.065,78
-30.000,00
-28.854,00
-29.243,48
-75.000,00
-54.684,85
-92.357,27
-285.319,15
-280.833,00
-347.810,78
0,00
1.600,00
2.240,00
-87.600,00
-80.718,80
-60.596,66
-193.233,00
-268.691,98
-226.962,49
5.865,00
-613,38
5.421,37
339.957,14
188.424,00
-427.512,61

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
0,00
0,00
3.025.150,00 3.025.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.272.271,04 -3.025.150,00

B Resultat af anlæg
C Resultatopgørelse

0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00

752.878,96

0,00

230.000,00

1.092.836,10

188.424,00

-197.512,61

* 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

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-586.534,65

0,00

-586.534,65

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-195.122,00

43.197,00

-151.925,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-476.628,96

-183.154,14

-659.783,10

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

-274.850,00

-752.878,96

-1.027.728,96

0,00

-200.000,00

-200.000,00

-1.092.836,10

1.092.836,10

0,00

741150 Frie midler - præstebolig færdiggørelse
742010 Årsafslutningskonto
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FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Bank- og Girokonti
638140-60
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
741110
741120
741150-55
Hensættelser
761190

Primo
2018
4.971.733,38
3.535,24
-569,15
586.534,65
4.382.232,64

Ultimo
2018
5.021.989,86
1.267,09
44.168,44
586.534,65
4.390.019,68

0,00

0,00

977.533,42
977.533,42

2.070.543,77
2.070.543,77

5.949.266,80

7.092.533,63

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler
Frie midler - afgrænsede projekter

-1.533.135,61 -2.625.971,71
-586.534,65
-586.534,65
-195.122,00
-151.925,00
-476.628,96
-659.783,10
-274.850,00 -1.027.728,96
0,00
-200.000,00

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

-4.382.232,64 -4.390.019,68
-4.382.232,64 -4.390.019,68

Lån
Skyldige omkostninger
Kreditorer
951510
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt

0,00

0,00

-33.898,55
-21.150,88
-12.747,67

-76.542,24
-54.183,40
-22.358,84

-5.949.266,80 -7.092.533,63
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt
10 Ligningsbeløb til drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

2.079.324,00

2.079.321,00

1.882.960,00

2.079.324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.774,65

0,00

0,00

0,00

2.079.324,00

2.079.321,00

1.888.734,65

2.079.324,00

0,00

0,00

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

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt
Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-182.510,98

-242.175,00

-783.017,87

0,00

-42.401,60

-140.109,38

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-38.495,26

-46.500,00

-31.102,92

0,00

0,00

-38.495,26

23 Sognegård

-66.308,90

-61.000,00

-64.710,45

0,00

-33.921,31

-32.387,59

0,00

-15.000,00

-11.643,77

0,00

0,00

0,00

-287.315,14

-364.675,00

-890.475,01

0,00

-76.322,91

-210.992,23

21 Kirkebygning

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-263.583,88

-289.000,00

-319.190,67

0,00

-232.317,78

-31.266,10

32 Kirkelig undervisning

-26.031,13

-27.600,00

-31.911,02

0,00

-7.536,24

-18.494,89

33 Diakonal virksomhed

-16.754,41

-35.400,00

-32.107,31

0,00

-11.304,51

-5.449,90

34 Kommunikation

-43.162,56

-40.000,00

-38.554,00

0,00

0,00

-43.162,56

35 Kirkekor

-18.840,96

-16.500,00

-30.362,12

0,00

-18.840,96

0,00

36 Kirkekoncerter

-31.630,14

-34.000,00

-43.077,99

30.200,00

-57.740,96

-4.089,18

-9.301,05

-18.000,00

-18.692,29

0,00

-8.292,95

-1.008,10

-409.304,13

-460.500,00

-513.895,40

30.200,00

-336.033,40

-103.470,73

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-657.625,14

-723.354,00

-498.230,66

308.977,18

-712.195,42

-254.406,90

-25.689,70

-31.400,00

-35.612,74

0,00

-21.200,80

-4.488,90

-683.314,84

-754.754,00

-533.843,40

308.977,18

-733.396,22

-258.895,80

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

51 Præstebolig 1

-79.534,97

-36.000,00

-29.609,29

42.065,78

-29.243,48

-92.357,27

I alt

-79.534,97

-36.000,00

-29.609,29

42.065,78

-29.243,48

-92.357,27

5 Præstebolig mv.

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

6 Administration og fællesudgifter
60 Fælles formål

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-20.491,43

-28.000,00

-17.335,22

0,00

0,00

-20.491,43

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

-109.139,03

-112.600,00

-107.617,13

2.240,00

-19.600,00

-91.779,03

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-20.321,81

-21.750,00

-17.291,05

0,00

299,52

-20.621,33

63 Bygning

-53.032,32

-8.500,00

-105.625,00

0,00

0,00

-53.032,32

64 Økonomi

-75.128,68

-79.500,00

-80.583,30

0,00

-64.333,18

-10.795,50

3.277,16

-20.000,00

-5.170,00

0,00

23.037,00

-19.759,84

-10.483,04

-10.483,00

-14.189,08

0,00

0,00

-10.483,04

-285.319,15

-280.833,00

-347.810,78

2.240,00

-60.596,66

-226.962,49

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

0,00

0,00

375,11

0,00

0,00

0,00

5.865,34

5.865,00

2.932,68

5.865,34

0,00

0,00

-443,97

0,00

-3.921,17

394,46

0,00

-838,43

5.421,37

5.865,00

-613,38

6.259,80

0,00

-838,43

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

I alt

8 Anlægsramme
85 Præsteboliger
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-2.272.271,04

-3.025.150,00

0,00

292,85

0,00

-2.272.563,89

3.025.150,00

3.025.150,00

230.000,00

3.025.150,00

0,00

0,00

752.878,96

0,00

230.000,00

3.025.442,85

0,00

-2.272.563,89
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
1 E, Ranum By
10 BL, ranum By

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi
Grundværdi
5.639
1.050.000,00
146.100,00 Præstebolig
679

Ejendomsværdi i alt

400.000,00

74.000,00 Sognehus

1.450.000,00
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Biregnskab - graversamarbejde mellem Ranum-Malle og Vilsted Menighedsråd.
Graveren ved Vilsted menighedsråd arbejder 142 timer ved Ranum-Malle menighedsråd.
Graverens løn udbetales af Vilsted Kirkekasse, der opkræver Ranum-Malle Kirkekasse.

Udgift 2018 Ranum-Malle Menighedsråd:
Kr. 29.243,48. Er bogført på konto 182810 - 5100.

