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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Søndbjerg-Odby 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

Resultat af årets drift er et overskud på kr. 19.292,69.
De frie midler forøges fra kr. 206.165,85 til kr. 225.458,54.
Der er forbrugt kr. 60.156,68 på anlægsarbejde med reparation af dige, og der videreføres kr. 21.688,25 til
2019.
Der er et merforbrug på løndelen på kr. 12.004,14.
Der er i 2018 godkendt anvendelse af frie midler på i alt kr. 166.000.
Deraf er der brugt for kr. 41.088,32 vedr. fakturaer fra tidligere år, som dækker udgifter til anskaffelse af
nyt overvågningskamera samt udgifter til renovering af præsteboligen og de tjenstlige lokaler samt indkøb
af hårdhvidevare og diverse småreparationer. Der er indkøbt en ny PC til kr. 10.600.
Følgende godkendte anvendelser er ikke anvendt: Ny PC til Præsten, kloaktilslutning og gravearbejde ved
Odby Kirke, porcelæn og reol til de tjenstlige lokaler.

Vedrørende formål ex. løn.
Formål 21:
Samlet mindre forbrug på 81.300.
Der er et mindre forbrug på udvendig vedligehold af bygning på 44.100, som delvis skyldes, at Odby Kirke
ikke er kalket i 2018. Derudover er ikke anvendt bilag 5 ønske kr. 12.000 vedr. udskiftning af vest vindue i
Søndbjerg Kirke.
Der er et mindre forbrug på øvrig vedligehold på 22.400.
Der er et mindre forbrug på varme på 14.600.
Formål 22:
Samlet merforbrug på 19.000.
Der et merforbrug på vedligehold af inventar og tekniske installationer på 15.400, der især skyldes gamle
fakturaer - se ovenfor.
Formål 25:
Samlet merforbrug på 20.600.
Der et merforbrug på vedligehold af inventar og tekniske installationer på 19.600, der især skyldes gamle
fakturaer- se ovenfor.

Formål 40.
Der er et samlet merforbrug på kr. 23.700.
Der er eludgifter til graverhus i Odby på 10.000, som ikke har været budgetteret tidligere.

Der er et merforbrug på vedligehold af udenomsarealer på 27.300. Der er udgifter til oprydning på
gårdspladsen i Søndbjerg på 28.200.
Der er mindre forbrug på It end budgetteret på 16.500, da det er bogført på formål 64 i stedet.
På kørsel af affald er der et merforbrug på 10.700.
Og der er ikke forbrug på efteruddannelse som budgetteret med 10.000, da det er bogført på formål 67.
Der er udbetalt telefongodtgørelse på 4.002, der ikke er budgetteret.

Formål 51:
Der er samlet merforbrug på 8.200.
På konti til vedligehold og anskaffelser er der et merforbrug på 23.200, som især skyldes renovering af
badeværelse for 24.500.
På varme er der et mindre forbrug på 13.100.

Formål 60:
Der er et samlet mindre forbrug på 45.500
Der er fejlagtigt budgetteret udgift på 18.000 til avisabonnement på formål 6000, da udgiften også er
budgetteret på formål 61.
Der er et mindre forbrug på 22.000 til IT.

Formål 61:
Der er et samlet mindre forbrug på 18.900.
Der er et mindre forbrug på intern repræsentation og indkøb til fortæring på 11.500.
Der er et mindre forbrug på kontingenter på 5.400.
Budgetteret beløb til efteruddannelse på 3.000 ikke anvendt, da det er bogført på 67.

Formål 62:
Samlet merforbrug på 9.200.
Fejlagtig bogført abonnement på 4.700, som hører under formål 61.
Der er et merforbrug på AUB på 4.100.

Formål 63:
Samlet merforbrug på 8.700.
Der er et merforbrug på konsulentydelser på 8.500, der skyldes engangsudgifter til provstesyn og
Energimærke.
Formål 64:
Samlet merforbrug på 18.300.
Merforbruget svarer til merforbrug på IT udgifter, der er bogført her frem for formål 4000, hvor de er
budgetteret.
Formål 67.
Samlet merudgift på 7.700.
Merforbruget skyldes efteruddannelse/ophold/befordring, der er budgetteret på formål 40 og 61.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde om fælles løsning af organistopgaver med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø menighedsråd.
Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø menighedsråd, som
får driftsligning hertil.

Der er samarbejde om fælles stilling med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø menighedsråd.
Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af Søndbjerg-Odby menighedsråd, som får
driftsligning hertil.

Der er samarbejde med de øvrige menighedsråd i provstiet om fælles regnskabskontor. Samarbejdets
økonomi administreres gennem og afholdes af Gimsing menighedsråd, som får driftsligning hertil.

¤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))

1.602.000,00

Budget
2018*
1.602.000,00

Regnskab
2017
1.590.000,00

-1.582.707,31 -1.602.000,00 -1.519.355,51
-239.504,97
-265.800,00
-325.909,16
0,00
0,00
0,00
-88.400,00
-101.332,10
-103.756,20
-177.400,00
-224.577,06
-135.748,77
-414.442,70
-424.300,00
-389.007,38
0,00
1.037,60
1.440,40
-341.600,00
-307.325,87
-328.628,76
-82.700,00
-82.719,11
-87.254,34
-681.503,70
-614.900,00
-594.354,84
198.500,00
188.040,13
199.174,12
-537.400,00
-545.017,14
-580.259,51
-276.000,00
-237.377,83
-300.418,31
-33.965,23
-25.600,00
-8.304,04
81.400,00
89.038,69
79.435,09
0,00
-1.257,22
-195,53
-107.000,00
-96.085,51
-113.204,79
-218.668,11
-273.800,00
-177.486,57
0,00
602,66
0,00
-119.600,00
-55.006,29
-86.164,14
-154.200,00
-123.082,94
-132.503,97
2.400,00
-24.293,52
5.377,40
19.292,69
0,00
70.644,49

0,00
0,00
0,00
0,00
-60.156,68
0,00

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

0,00
0,00
99.999,96
0,00
-18.155,03
-34.466,13

B Resultat af anlæg

-60.156,68

0,00

47.378,80

C Resultatopgørelse

-40.863,99

0,00

118.023,29

* 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

-241.804,00

0,00

-241.804,00

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-150.390,00

0,00

-150.390,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-206.165,85

-19.292,69

-225.458,54

-81.844,93

60.156,68

-21.688,25

40.863,99

-40.863,99

0,00

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
742010 Årsafslutningskonto
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FINANSIEL STATUS:

Primo
2018
3.446.357,95
0,00
-5.626,73
241.804,00
3.210.180,68

Ultimo
2018
3.573.602,94
1.443,90
-26.551,38
241.804,00
3.356.906,42

0,00

0,00

476.978,37
476.704,87
273,50

481.944,98
479.854,98
2.090,00

Aktiver i alt

3.923.336,32

4.055.547,92

PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
741110
741120

-680.204,78
-241.804,00
-150.390,00
-206.165,85
-81.844,93

-639.340,79
-241.804,00
-150.390,00
-225.458,54
-21.688,25

AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Ikke-forbrugte 5% midler (PU)
638110-19

Hensættelser
761190

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler
Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

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

-3.210.180,68 -3.356.906,42
-3.210.180,68 -3.356.906,42
0,00

0,00

-32.950,86
-21.552,75
-11.398,11

-59.300,71
-51.942,50
-7.358,21

-3.923.336,32 -4.055.547,92
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

10 Ligningsbeløb til drift

1.602.000,00

1.602.000,00

1.590.000,00

1.602.000,00

0,00

0,00

I alt

1.602.000,00

1.602.000,00

1.590.000,00

1.602.000,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-170.803,30

-244.200,00

-261.222,47

0,00

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-30.982,07

-12.000,00

-41.736,49

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

-37.719,60

-9.600,00

-22.950,20

-239.504,97

-265.800,00

-325.909,16

21 Kirkebygning

I alt

3 Kirkelige aktiviteter
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-89.512,45

-81.290,85

0,00

0,00

-30.982,07

0,00

-14.243,75

-23.475,85

0,00

-103.756,20

-135.748,77

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

-357.286,63

-352.800,00

-335.658,21

1.440,40

-328.628,76

-30.098,27

-2.671,57

-7.000,00

-1.809,88

0,00

0,00

-2.671,57

-3.693,50

-4.500,00

-5.004,20

0,00

0,00

-3.693,50

-50.791,00

-46.000,00

-46.535,09

0,00

0,00

-50.791,00

36 Kirkekoncerter

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Foredrags- og mødevirksomhed

0,00

-12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-414.442,70

-424.300,00

-389.007,38

1.440,40

-328.628,76

-87.254,34

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

5 Præstebolig mv.
51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-665.008,70

-614.900,00

-576.363,59

199.174,12

-580.259,51

-283.923,31

-16.495,00

0,00

-17.991,25

0,00

0,00

-16.495,00

-681.503,70

-614.900,00

-594.354,84

199.174,12

-580.259,51

-300.418,31

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-44.031,99

-35.000,00

-18.147,71

69.035,09

-195,53

-112.871,55

10.066,76

9.400,00

9.843,67

10.400,00

0,00

-333,24

-33.965,23

-25.600,00

-8.304,04

79.435,09

-195,53

-113.204,79

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

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

60 Fælles formål

-14.508,44

-61.000,00

-44.547,02

0,00

0,00

-14.508,44

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-60.625,46

-84.450,00

-45.938,46

0,00

-25.058,12

-35.567,34

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-20.908,42

-11.750,00

-15.543,36

0,00

0,00

-20.908,42

63 Bygning

-15.386,55

-6.750,00

-3.750,00

0,00

0,00

-15.386,55

64 Økonomi

-30.042,10

-11.750,00

-7.622,50

0,00

0,00

-30.042,10

65 Personregistrering - civil

-38.057,96

-29.900,00

-87.117,09

0,00

-38.057,96

0,00

66 Personregistrering - kirkelig

6 Administration og fællesudgifter

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

-50.116,06

-59.800,00

0,00

0,00

-50.116,06

0,00

67 Efteruddannelse

16.393,16

-3.000,00

34.203,30

0,00

27.068,00

-10.674,84

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

-5.416,28

-5.400,00

-7.171,44

0,00

0,00

-5.416,28

-218.668,11

-273.800,00

-177.486,57

0,00

-86.164,14

-132.503,97

I alt

7 Finansielle poster

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

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

2.418,04

2.400,00

1.209,04

2.418,04

0,00

0,00

76 Momsregulering

2.959,36

0,00

-25.502,56

2.959,36

0,00

0,00

I alt

5.377,40

2.400,00

-24.293,52

5.377,40

0,00

0,00

8 Anlægsramme

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-60.156,68

0,00

-18.155,03

0,00

0,00

-60.156,68

85 Præsteboliger

0,00

0,00

-34.466,13

0,00

0,00

0,00

92 Ligningsbeløb anlæg

0,00

0,00

99.999,96

0,00

0,00

0,00

-60.156,68

0,00

47.378,80

0,00

0,00

-60.156,68

83 Kirkegård

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

Matr. nr
ejerlav og sogn
8p Odby, Odby
1a Søndbjerg, Søndbjerg

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi
Grundværdi
10000
110.000,00
50.900,00 Bortforpagtet
31046

1.250.000,00

234.500,00 Bortforpagtet

1.360.000,00
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Kollektregnskab for Søndbjerg - Odby Kirkekasse
Dato
13-04-2018
13-04-2018
13-04-2018
13-04-2018
04-10-2018

19-01-2018
19-01-2018

20-03-2018
13-04-2018
13-04-2018
13-04-2018
29-09-2018
27-12-2018
27-12-2018

Afregnet
påskekollekter KFUM/K
Folkekirkens nødhjælp
Gideonitternes arbejde
Gideonitternes arbejde kontantafr.
Høstkollekter KFUM Socialarbejde
Fejlagtigt indbetalt via mobilepay
Jule og nytårskollekter afregnes 7-1-2019
til Folkekirkens nødhjælp,julehjælp og Bibelselskabet
Nytårskollekter fra 2017
Julekollekter fra 2017
I alt.

Indbetalinger 2018
Kollekter Folkekirkens Nødhjælp
Gideonitternes arbejde
Påske Kollekter Odby
Påske Kollekter Søndbjer
Høst Kollekt
Kollekter 1s-4 s i advent
Kollekt juleaften
Indbetalinger via Mobilepay
Indsamlinger vedr. 2017
indbetalinger ikke afregnet 2018

Kr.
308,00
465,00
50,00
555,00
1.145,00
2.523,00
100,00
2.090,00
4.713,00
200,00
543,50
5.456,50

465,00
555,00
58,00
250,00
1.145,00
745,50
794,50
700,00
4.713,00
743,50
5.456,50

