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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes.
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:
Årets resultat af drift slutter med et underskud på kr. 132.904,38.
De frie midler er reduceret fra 155.094,34 til minus kr. 77.810,08.
Der er påbegyndt opstart af et nyt anlægsprojekt med renovering af Hvidbjerg Kirke.
I den forbindelse er der til anlægsprojektet overført kr. 100.000 fra frie midler, der
oprindeligt var øremærket til kørefast vej. Der er overført kr. 66.000 fra ikke anvendt
afdrag til stiftet fra 2017.
Der er anvendt kr. 20.166 af anlægsmidlerne, hvorefter der videreføres kr. 145.834 til
næste år.
Ikke opkrævet afdrag på kr. 69.000, fra dec. 2017 vedrørende stiftslån, videreføres til
2019.
Desuden er der bevilget kr. 10.000 fra frie midler til reparation af diger, hvoraf der er
brugt kr. 7.987.
Lønforbruget er kr. 109.723 større end det budgetterede beløb på kr. 2.946.000.
Vedrørende udgifter øvrig drift og indtægter på de enkelte formål:
Det er en samlet overskridelse på formål 2 på kr. 106.000.
Formål 2100.
Der er besparelse på indvendig vedligeholdelse på kr.35.200.
Der er et større forbrug på varme end budgetteret på 21.000.
Der er et større forbrug på el end budgetteret på 9.000
Merforbrug på el skyldes delvis tekniske problemer med lyset til Jegindø Kirke, og der
kører en affugter i Lyngs Kirke efter renoveringen.
Der er brugt 10.000 mere i varme i 2018 end i 2017.
Der er brugt 23.000 mere i EL i 2018 end i 2017.
Der er udgifter på forbrugsvarer for kr. 3.000 mere end budgetteret.
Formål 2200.
Der er et merforbrug på kr. 98.300 i forhold til budgettet.
Det skyldes blandt andet udskiftning af styresystem på klokkers ringeanlæg for kr.
55.400, maling og opsætning af præstetavle for kr. 17.000, reparation af ventilkasse på
orgel for kr. 11.500 og indkøb af støvsugere for kr. 5.000. Desuden er der brugt kr.
4.900 til 1- års gennemgang/slutopgørelsen af ny klokke i Lyngs.
Formål 2300.
Der er et samlet merforbrug på kr. 24.000
Der er udgifter til lys på P-plads med kr. 42.264 samt indkøb af højskolesangbøger med
kr. 10.272, der ikke budgetteret.
Opsætning af galleriskinne med kr. 8.358, ekstra installationer ved kraftstikket og
forlængerledninger med kr. 2.100, samt kabelbakke til kr. 2758. Indkøb af opvaskemaskine
med kr. 3.400, tilslutning af acces point til brug for trådløs fremvisning og arbejde på
personale kontorerne med kr. 3.300. Der er ordinære udgifter til vedligeholdelse af
ventilation med kr. 3.000.
Der er en besparelse på el og varme på kr. 22.000, og en besparelse på forbrugsvarer på
kr. 1.500.
Formål 2500.
Der er en besparelse på kr. 7.500.
Det skyldes, at de tjenstlige lokaler ikke længere bruges, da det er flyttet til det nye
kirkecenter.
Der er en samlet besparelse på formål 3 på kr. 23.000.
Formål 3100.
Der er et merforbrug på 3.000
Merforbrug på udsmykning opvejes af merindtægt.
Der er ikke budgetteret med indkøb til oblater.
Formål 3200.
Der er et merforbrug på 5.500
Der er indkøbt ekstra
"Sigurd fortæller bibelhistorier" for kr. 8.550 ud over bibler.
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Formål 3300.
Der er en mindre forbrug på 41.200.
På ekstern repræsentation er der budgetteret 22.000 i stedet for det sædvanlige beløb på
2.000, hvilket i år medfører en afvigelse på 20.000.
Der er mindre udgifter på kontingenter og tilskud samt kirkebil og taxa.
Formål 3400.
Der er et merforbrug på 14.800.
Der er indkøbt et gadestativ med kr. 2.800 til opslag og annoncer.
Der er ekstra forbrug af annonceudgifter på kr. 12.000, hvoraf der er udgifter for kr.
6000 vedr. overflytning af indhold på hjemmeside.
Der er samlet besparelse på formål 4 med kr. 7.000.
Formål 4000.
Der er et samlet merforbrug på kr. 48.400 som er en følge af momsreguleringen i 2017.
Momsfradragsprocenten ændres i 2017 pga. en afgørelse i landsskatteretten.
Momsfradraget er ikke indarbejdet korrekt i budgetteringen for 2018, da reguleringen sker
efter budget 2018 er godkendt.
På øvrige drift er der udgifter på kr. 11.750 til AP. konsulent og kr. 5.700 til
landinspektører, som ikke er budgetteret.
Overskud øvrige drift kr. 36.039
Overskud af indtægter kr. 91.818.
Momsreguleringen kr. 48.400
Samlet overskud opvejes af ikke indkøbt maskine til kr. 180.000.
Der er brugt kr. 120.000 mere på køb af planter, grus m.m. som delvis opvejes af overskud
på indtægter samlet set for kr. 79.000 på nyanlæg, salg og fornyelse.
Formål 4100.
Større udgifter til entreprenører på kr. 15.000.
Samlet merforbrug kr. 29.000 på formål 5.
Formål 5100.
Der er et merforbrug på 10.000.
Stadig udgifter på præsteboligen, da den ikke er solgt.
Ekstraordinært kr. 8.500 til konsulentydelse/tilstandsrapport.
Formål 5200.
Der er et samlet merforbrug på kr. 20.000
Der er engangsudgifter til nedgravning af en nedsivningsbrønd på 25.500
Samlet merforbrug kr. 18.700 på formål 6.
Formål 6000.
Der er et samlet merforbrug på kr. 13.000.
Der er udgifter til 2 Adsl linje og 3 licenser i alt. kr. 16.632, hvoraf der kun er
budgetteret med kr. 5.000 til Folkekirkens It.
Der er indkøbt en I-pad til organisten til kr. 8.475, som ikke er budgetteret.
Telefonudgifterne og kontorudgifterne samt udgifter til abonnementer er større end
budgetteret.
Formål 6100.
Der er et samlet merforbrug på kr. 15.000.
Merudgifter på intern repræsentation med kr. 13.200, og der er kr. 3.950 til buskørsel,
som ikke er budgetteret.
Der er sparet kr. 2.500 på kontingent til Landsforeningen af menighedsråd.
Formål 6200.
Der er en besparelse på kr. 20.000
Der er bl.a. en besparelse på abonnementer på kr. 5.600.
Der er ingen udgifter på konsulentydelser, annoncering, buskørsel samt It udgifter,
hvilket er poster, der er budgetteret udgifter på.
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Formål 6400.
Der er et merforbrug på kr. 8.900.
Primært på befordringsgodtgørelser og it driftsudgifter til Brandsoft.
Formål 8000.
Der er påbegyndt opstart for kr. 20.166. vedr. renovering Hvidbjerg Kirke.
Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Samarbejede om fælles løsning af organistopgaver med Søndbjerg-Odby Menighedsråd.
Udgifterne afholdes over ligningerne til Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø
Menighedsråd.
Samarbejde om fælles stilling med Søndbjerg-Odby Menighedsråd. Udgifterne afholdes over
ligningerne til Søndbjerg-Odby Menighedsråd.
Samarbejde om Fælles Regnskabskontor med alle menighedsråd i Provstiet. Udgifterne
afholdes over ligningerne til Gimsing Menighedsråd.
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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))

Budget
2018*

Regnskab
2017

4.272.105,00

4.272.105,00

4.086.000,00

-4.405.009,38
-891.728,57
3.000,00
-249.240,59
-645.487,98
-1.240.870,51
46.446,28
-887.289,20
-400.027,59
-1.748.348,72
824.918,14
-1.847.123,12
-726.143,74
-118.722,43
120.164,04
-51.644,06
-187.242,41
-279.426,03
1.200,00
-20.426,20
-260.199,83
-125.913,12
-132.904,38

-4.272.105,00
-781.860,00
0,00
-245.600,00
-536.260,00
-1.300.026,00
23.500,00
-922.800,00
-400.726,00
-1.732.014,00
733.100,00
-1.721.700,00
-743.414,00
-70.661,00
120.000,00
-32.100,00
-158.561,00
-264.087,00
0,00
-23.800,00
-240.287,00
-123.457,00
0,00

-4.091.579,82
-811.234,05
52.114,28
-221.109,25
-642.239,08
-1.223.813,07
38.228,18
-872.257,87
-389.783,38
-1.494.156,04
813.307,59
-1.686.661,66
-620.801,97
-95.636,70
117.669,08
-40.377,10
-172.928,68
-289.657,68
900,32
-11.566,00
-278.992,00
-177.082,28
-5.579,82

0,00
0,00
597.999,96
-20.166,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
598.000,00
365.000,04
0,00 -1.563.671,07
0,00
0,00
0,00
0,00

B Resultat af anlæg

577.833,96

598.000,00 -1.198.671,03

C Resultatopgørelse

444.929,58

598.000,00 -1.204.250,85

* 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

-357.258,11

0,00

-357.258,11

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-478.257,00

0,00

-478.257,00

6.530.000,00

-598.000,00

5.932.000,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-155.094,34

232.904,42

77.810,08

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

-135.000,00

-79.834,00

-214.834,00

742010 Årsafslutningskonto

-444.929,58

444.929,58

0,00

721150 Langfristet gæld

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

Primo

721160 Arv og donationer

-51.295,35
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Bevægelse

0,00

Ultimo

-51.295,35

FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Bank- og Girokonti
638140-60
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
721150
721160
741110
741120
Hensættelser
761190
Lån
841210-19

Primo
Ultimo
2018
2018
10.286.327,07 10.329.791,58
181.740,62
104.040,54
2.450,37
-15.525,52
357.258,11
357.258,11
9.744.877,97 9.884.018,45
0,00

0,00

884.497,76
514.126,05
370.371,71

933.854,61
559.031,52
374.823,09

11.170.824,83 11.263.646,19

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Langfristet gæld
Arv og donationer
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler

5.353.095,20
-357.258,11
-478.257,00
6.530.000,00
-51.295,35
-155.094,34
-135.000,00

4.908.165,62
-357.258,11
-478.257,00
5.932.000,00
-51.295,35
77.810,08
-214.834,00

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

-9.744.877,97 -9.884.018,45
-9.744.877,97 -9.884.018,45

Stiftsmiddellån

-6.530.000,00 -5.932.000,00
-6.530.000,00 -5.932.000,00

Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt

-249.042,06
-222.904,61
-11.703,71
-14.433,74

-355.793,36
-350.682,75
0,00
-5.110,61

-11.170.824,83 -11.263.646,19
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

10 Ligningsbeløb til drift

4.272.105,00

4.272.105,00

4.086.000,00

4.272.105,00

0,00

0,00

I alt

4.272.105,00

4.272.105,00

4.086.000,00

4.272.105,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-493.770,00

-406.090,39

-150.382,06

-52.000,00

-157.889,57

-289.403,31

-228.590,00

-247.254,09

0,00

-7.500,00

0,00

-891.728,57

-781.860,00

-811.234,05

21 Kirkebygning

-451.943,20

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-797.135,87

-859.346,00

-863.619,68

32 Kirkelig undervisning

-38.071,12

-32.600,00

33 Diakonal virksomhed

-36.917,24

-78.200,00

-171.849,73
-59.477,65

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

-92.762,45

-359.180,75

0,00

0,00

-150.382,06

3.000,00

-156.478,14

-135.925,17

0,00

0,00

0,00

3.000,00

-249.240,59

-645.487,98

-- Regnskab 2018 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
13.865,08

-714.703,83

-96.297,12

-31.160,42

7.500,00

0,00

-45.571,12

-39.474,44

12.005,20

0,00

-48.922,44

-157.000,00

-153.556,50

0,00

0,00

-171.849,73

-46.240,00

-52.988,04

0,00

-52.328,76

-7.148,89

-118.962,46

-53.740,00

-75.002,50

3.114,00

-98.908,61

-23.167,85

-18.456,44

-71.700,00

-6.811,49

9.962,00

-21.348,00

-7.070,44

0,00

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

0,00

-1.240.870,51

-1.300.026,00

-1.223.813,07

46.446,28

-887.289,20

-400.027,59

39 Kontingent til DSUK

I alt

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-1.575.171,15

-1.546.360,00

-1.360.853,46

824.918,14

-1.712.491,74

-687.597,55

-173.177,57

-185.654,00

-133.302,58

0,00

-134.631,38

-38.546,19

-1.748.348,72

-1.732.014,00

-1.494.156,04

824.918,14

-1.847.123,12

-726.143,74

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

51 Præstebolig 1

-65.713,78

-45.200,00

-96.158,55

0,00

-10.216,49

-55.497,29

52 Præstebolig 2

-76.748,26

-47.600,00

-22.523,46

90.164,04

-41.427,57

-125.484,73

23.739,61

22.139,00

23.045,31

30.000,00

0,00

-6.260,39

-118.722,43

-70.661,00

-95.636,70

120.164,04

-51.644,06

-187.242,41

5 Præstebolig mv.

57 Skov og landbrug

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

Formål
Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

60 Fælles formål

-89.049,61

-76.400,00

-123.677,36

0,00

0,00

-89.049,61

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-79.593,60

-64.300,00

-67.424,66

0,00

-11.583,10

-68.010,50

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-46.501,77

-67.300,00

-45.907,86

0,00

-8.843,10

-37.658,67

63 Bygning

-12.213,50

-15.600,00

-6.631,90

0,00

0,00

-12.213,50

64 Økonomi

-19.471,41

-10.500,00

-21.163,38

0,00

0,00

-19.471,41

67 Efteruddannelse

-11.032,41

-10.000,00

2.312,00

1.200,00

0,00

-12.232,41

6 Administration og fællesudgifter

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster
70 Renter af stiftslån
72 Øvrige renteudgifter

-1.577,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.577,01

-19.986,72

-19.987,00

-27.164,52

0,00

0,00

-19.986,72

-279.426,03

-264.087,00

-289.657,68

1.200,00

-20.426,20

-260.199,83

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

76 Momsregulering

I alt

8 Anlægsramme

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

-128.801,67

-129.030,00

-127.924,95

0,00

0,00

-128.801,67

-164,63

0,00

-163,71

0,00

0,00

-164,63

0,00

2.000,00

1.148,76

0,00

0,00

0,00

3.815,21

3.573,00

1.786,28

3.815,21

0,00

0,00

-762,03

0,00

-51.928,66

0,00

0,00

-762,03

-125.913,12

-123.457,00

-177.082,28

3.815,21

0,00

-129.728,33

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

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

80 Kirkebygning

-20.166,00

0,00

-1.563.671,07

0,00

0,00

-20.166,00

92 Ligningsbeløb anlæg

597.999,96

598.000,00

365.000,04

597.999,96

0,00

0,00

I alt

577.833,96

598.000,00

-1.198.671,03

597.999,96

0,00

-20.166,00
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
1 A m.fl. Semb by
Hvidbjerg 44A
Jegindø 1 A

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi
Grundværdi
134240
1.600.000,00
165.200,00 Præstegård
2392

3.250.000,00

279.400,00 Kirkecenter

348024

3.200.000,00

877.500,00 Præstegård og jordtilliggende

8.050.000,00
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Kollektregnskab for Hvidbjerg - Lyngs - Jegindø Menighedsråd 2018
Dato
20-12-2018
12-04-2018
23-04-2018
15-05-2018
24-08-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
04-10-2018
25-10-2018
10-12-2018

05-02-2018
05-02-2018
16-01-2018
16-01-2018

Afregnet til.
Kr.
Nytårskollekter Bibelselskabet
865,50
Påskekollekter KFUM/K
2.069,00
KFUM soldatermission
277,00
Kollekter Åbne Døre
1.756,50
Pinsekollekt kirkehjælp
555,00
Høstkollekter KFUM`s sociale arbejde
1.879,75
Høstkollekter KFUM`s soldatermission
1.879,75
Høstkollekter Parasollen Struer
1.879,75
Høstkollekter Åbne Døre
1.879,75
Høstkollekter KFUM´s sociale arbejde
930,25
Høstkollekter KFUM`s soldatermission
930,25
Høstkollekter Parasollen Struer
930,25
Høstkollekter Åbne Døre
930,25
Høstkollekter Blå Kors
657,12
Høstkollekter DSUK
657,14
Høstkollekter missionshus
657,14
Høstkollekter KFUM´s sociale arbejde
657,12
Høstkollekter kofods skole
657,12
Høstkollekter Parasollen Struer
657,12
Høstkollekter Sømandsmissionen
657,12
Høstkollekter Åbne Døre
657,12
Kollekt Israel
550,00
Kollekt Dsuk
193,50
Kollektafregninger via konto i alt ultimo 2018
22.763,50
Kollektindsamling til Gideonitarbejde afregnet kontant
1.020,00
Kollekter afregning total ultimo 2018
23.783,50
Julekollekter afregnet i 2019
14.550,50
Afregninger i alt
38.334,00
Kollektafregninger vedr. 2017
Høstkollekt
Kollekt Dsuk
Julekollekter 2017
Julekollekter 2017

Indsamling vedr. 2017
Julekollekter og nytårskollektindsamling 2017
Udligning af mobilepaygebyr fra drift
Primo 2018

1.420,00
220,00
5.880,00
4.418,50
11.938,50

149,25
7,50
11.781,75
11.938,50

Kollektindsamling 2018
Kontakt kollektindsamling vedr. Gideonitarbejde
Mobilepay indsamlet kollekter
Kontant indsamlet for 2018 via konto i alt
Indsamlinger i alt

1.020,00
8.116,00
29.198,00
38.334,00

