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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Vind
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:
Resultatopgørelsen for 2018 udviser et overskud på kr. 99.294.
Det relative store overskud skyldes især, at der i budgettet for 2018 er afsat midler til
kalkning af kirken, både udvendig og indvendig. Den påtænkte kalkning krævede imidlertid
godkendelse i Nationalmuseet, og derfor er både indvendig og udvendig kalkning udsat til
udførelse i 2019.
Til ovrige grupper i regnskabet kan knyttes følgende kommentarer.
Gruppe 3200 kirkelig undervisning:
Der har ikke været udgifter til konfirmandundervisning i 2018, og derfor fremkommer der
her en besparelse på kr. 16.000.
Gruppe 3600 kirkekoncerter:
Der har ikke været større udgifter til kirkekoncerter i 2018, den samlede besparelser
udgør her kr. 14.500.
Gruppe 4000 kirkegård:
I 2018 er der afholdt udgifter på kr. 40.202 vedr. udskiftning af træfacaden på
graverkontor/mandsskabsrum. Udgiften var budgetsat i 2017, derfor fremkommer denne
yderligere udgift i 2018.
En del af den relative store kassebeholdning tænkes anvendt til et nyt indgangsparti til
kirkegården.
Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Der samarbejdes med Vinding sogn om organist.
Vinding sogn aflønner organisten, og ved årets udgang afregner Vind sogn for organisten
efter opgørelse af antal gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der afregnes til alm. vikaraflønning.
Der samarbejdes med Vinding sogn om sogneudflugt og studietur.
Arrangementerne afholdes på skift, og ved afslutningen afregnes nettoudgiften mellem Vind
og Vinding sogne i forhold til antal deltagere.
Der samarbejdes med Vinding sogn om konfirmandundervisningen, undervisningen foregår i
Vinding præstegård. Vind sogn betaler ikke for materialer m.v. idet det er medregnet i
budgettet for Vinding kirkekasse, og finansieres dermed over ligningen.
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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

Budget
2018*

Regnskab
2017

742.000,00

742.000,00

750.000,00

-642.705,93
-106.149,06
22.086,58
-19.840,18
-108.395,46
-193.840,06
0,00
-162.837,71
-31.002,35
-244.299,59
181.745,15
-319.995,73
-106.049,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-102.147,97
0,00
-14.749,49
-87.398,48
3.730,75
99.294,07

-742.000,00
-163.000,00
21.300,00
-14.800,00
-169.500,00
-246.800,00
0,00
-181.600,00
-65.200,00
-231.600,00
180.600,00
-318.600,00
-93.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-101.100,00
0,00
-15.000,00
-86.100,00
500,00
0,00

-653.539,92
-114.023,34
25.307,62
-21.585,67
-117.745,29
-185.428,62
2.625,00
-148.251,04
-39.802,58
-271.575,42
101.430,37
-304.595,23
-68.410,56
0,00
0,00
0,00
0,00
-91.994,54
6.825,50
-14.400,00
-84.420,04
9.482,00
96.460,08

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

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

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

0,00

0,00

0,00

99.294,07

0,00

96.460,08

* Budgettet er ikke revideret
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¤BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_RESULTATDISPONERING_TAG¤

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

Før disponering

Disponering

Efter disponering

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-20.448,82

0,00

-20.448,82

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-75.000,00

0,00

-75.000,00

-394.714,57

-99.294,07

-494.008,64

-99.294,07

99.294,07

0,00

741110 Menighedsrådets frie midler
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 drift og anlæg
638105
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
741110

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Menighedsrådets frie midler

Hensættelser
761190

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

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

Primo
2018
2.151.948,94
44.975,11
11.405,56
20.448,82
2.075.119,45

Ultimo
2018
2.095.449,08
43.618,89
-3.653,40
20.448,82
2.035.034,77

0,00

0,00

479.630,51
479.630,51

620.086,57
620.086,57

2.631.579,45

2.715.535,65

-490.163,39
-20.448,82
-75.000,00
-394.714,57

-589.457,46
-20.448,82
-75.000,00
-494.008,64

-2.075.119,45 -2.035.034,77
-2.075.119,45 -2.035.034,77
0,00

0,00

-66.296,61
-64.459,06
-1.837,55

-91.043,42
-89.649,97
-1.393,45

-2.631.579,45 -2.715.535,65
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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

742.000,00

742.000,00

750.000,00

742.000,00

0,00

0,00

I alt

742.000,00

742.000,00

750.000,00

742.000,00

0,00

0,00

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

21 Kirkebygning

-89.098,06

-155.800,00

-107.590,84

22.086,58

-19.840,18

-91.344,46

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-17.051,00

-7.200,00

-6.432,50

0,00

0,00

-17.051,00

-106.149,06

-163.000,00

-114.023,34

22.086,58

-19.840,18

-108.395,46

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-179.946,71

-185.200,00

-172.931,91

0,00

-158.432,41

-21.514,30

32 Kirkelig undervisning

0,00

-16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 Diakonal virksomhed

-9.155,55

-8.900,00

-8.638,16

0,00

0,00

-9.155,55

-332,50

-7.700,00

-2.099,35

0,00

0,00

-332,50

0,00

-14.500,00

-1.759,20

0,00

0,00

0,00

-4.405,30

-14.500,00

0,00

0,00

-4.405,30

0,00

-193.840,06

-246.800,00

-185.428,62

0,00

-162.837,71

-31.002,35

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-243.069,59

-228.600,00

-263.960,42

181.745,15

-319.995,73

-104.819,01

-1.230,00

-3.000,00

-7.615,00

0,00

0,00

-1.230,00

-244.299,59

-231.600,00

-271.575,42

181.745,15

-319.995,73

-106.049,01

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

-38.424,78

-22.600,00

-29.002,16

0,00

0,00

-38.424,78

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-33.596,73

-41.600,00

-36.996,25

0,00

0,00

-33.596,73

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-11.464,10

-8.900,00

-5.631,65

0,00

-349,49

-11.114,61

0,00

-3.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.400,00

-19.300,00

-14.786,00

0,00

-14.400,00

0,00

-4.262,36

-5.000,00

-5.578,48

0,00

0,00

-4.262,36

-102.147,97

-101.100,00

-91.994,54

0,00

-14.749,49

-87.398,48

6 Administration og fællesudgifter

63 Bygning
64 Økonomi
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

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

Formål

7 Finansielle poster
72 Øvrige renteudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-2.204,12

-100,00

-1.852,28

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

0,00

-2.204,12

204,48

600,00

102,26

204,48

0,00

0,00

76 Momsregulering

5.730,39

0,00

11.232,02

5.730,39

0,00

0,00

I alt

3.730,75

500,00

9.482,00

5.934,87

0,00

-2.204,12

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

8 Anlægsramme
I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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
Høstoffer
fordelt således:
Vind FDF
Møltrup optagelseshjem
Hospic Forum Danmark
Det Danske bibalselskab
i alt
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2.585,00
785,00
700,00
700,00
400,00
2.585,00

