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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Snejbjerg 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:
Resultat af drift bliver et underskud på kr. 90.949,50. På budgettet er der beregnet et
underskud på kr. 128.000,-. Dvs. at resultatet er kr. 37.050,50 bedre end budgettet.
Formål 20 Kirkebygning og sognegård: Der er brugt mindre på el og varme end budgetsat.
Der er udskiftet til LED pærer i kirken og Kirkely, hvorved en del af besparelsen er
opnået. Alterkande er renoveret samt der er foretaget reparationer af gulv fuger,
reparation af fuger ved trappebelægning, reparation af utæthed ved inddækning mod tårn i
Kirken. Samt udvendig kalkning.
Formål 30 Kirkelige aktiviteter: Der har ikke været fastansat kirke – og kultur
medarbejder dele af året. Opgaverne er løst ved ad hoc vikarer samt at især præster og
andre medarbejdere har måttet yde en ekstra indsats. Dette afspejles også i forbruget til
de forskellige aktiviteter, hvorved forbruget har været mindre. Der er etableret ny
fælles hjemmeside i pastoratet.
Større deltagelse ved børne -og voksenkor og deraf større udgifter.
Formål 40 Kirkegården: På kirkegården er arbejdet fortsat med udskiftning af hække til
brosten. Desuden er der etableret et nyt område til de anonymes fællesgrav med ny
mindesten. ”Sammen hver for sig” Beløbet på kr 57.352,50 til mindestenen er finansieret
ved frie midler.
Indkøb af Stama Mini Truck er blevet lidt dyrere i forhold til bevillingen pga.
momsfradragsprocenten er blevet mindre pga. ændring i beregningsmetode.
Der er lidt større udgifter til vedligehold af maskiner. Udgifterne til EDB er generelt
steget.
Det er første hele år, hvor samarbejdet mellem Snejbjerg og Studsgård menighedsråd om
drift af kirkegård og kirketjeneste – udlicitering er foregået og beløbene er derfor ikke
budgetsat. Der er udarbejdet regnskab for samarbejdet.
Reklamationssag vedr. kirkediget med en voldgiftssag med de implicerede parter. Der er
indbetalt kr. 42.000,- i depositum, samt kr. 52.500,- til advokatudgifter. Der er endnu
ikke faldet afgørelse i sagen.
Formål 50 Præsteboliger mv.: Samlet har der været et lidt større forbrug pga. udskiftning
af fjernvarmeunit , samt udskiftning af udendørslamper til LED ved præstebolig 1.
Formål 60 administration og fælles udgifter: Posterne har generelt været mindre og
enkelte poster er ikke anvendt.
Formål 70 Finansielle poster: Renteudgifter på driftskonti samt momsregulering på aconto
moms. Stiftsmiddellån er indfriet.
Formål 80 Anlæg: Udgifterne for 2018 til opførelse af hospitalskirken udgør kr.
566.715,16 hvoraf hovedparten er gået til udarbejdelse af det liturgiske inventar samt
bygherre rådgivning. Der givet en anlægsbevilling på kr. 53.000,-samt modtaget kr.
116.677,- i gaver/donationer til kunstudsmykningen.
Kirkely til – og ombygning: Her er der brugt kr. 625.218,72. Størstedelen er brugt til
arkitektudgifter samt bygherre rådgivning. Beløbet er finansieret ved hjemtagelse af egne
midler fra Viborg Stift.
På budget 2019 er der et forventet forbrug af frie midler på kr. 400.000,-.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Samarbejde mellem Snejbjerg og Studsgård menighedsråd om drift af kirkegård og
kirketjeneste - udlicitering.
Samarbejde mellem Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup Kirkegårde.
Samarbejde mellem Snejbjerg, Studsgård, Haunstrup og Vinding om kordegn(regnskab)
Samarbejde mellem Snejbjerg og Studsgård sogne om fælles kirke - og kultur medarbejde gældende fra 01.11.2018.
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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

3.099.200,00

Budget
2018*
3.099.200,00

Regnskab
2017
3.161.500,00

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

-3.190.149,50 -3.227.200,00 -2.972.603,84
-419.510,74
-422.000,00
-462.487,47
2.400,00
3.600,00
3.600,00
-178.700,00
-181.663,01
-190.318,75
-245.700,00
-284.424,46
-232.791,99
-1.331.662,26 -1.445.149,00 -1.358.379,30
9.500,00
17.720,00
26.531,50
-1.065.817,56 -1.146.500,00 -1.082.105,43
-308.149,00
-293.993,87
-292.376,20
-953.155,66
-864.196,00
-644.511,46
479.400,00
601.458,20
523.776,10
-856.200,00
-890.250,69
-1.243.139,68
-487.396,00
-355.718,97
-233.792,08
-37.134,86
-33.800,00
-38.265,33
65.200,00
67.140,00
68.088,00
-35.700,00
-39.577,36
-36.744,52
-63.300,00
-65.827,97
-68.478,34
-474.417,40
-502.355,00
-468.130,04
4.000,00
0,00
0,00
-239.900,00
-197.014,80
-231.714,74
-266.455,00
-271.115,24
-242.702,66
40.300,00
-830,24
25.731,42
-90.949,50
-128.000,00
188.896,16

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))

1.625,67
0,00
266.500,00
-1.191.933,88
0,00
0,00

4.000,00
0,00
266.500,00
-53.000,00
0,00
0,00

37.228,50
0,00
713.500,00
-276.899,39
0,00
0,00

-923.808,21

217.500,00

473.829,11

-1.014.757,71

89.500,00

662.725,27

B Resultat af anlæg
C Resultatopgørelse

* 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

721110 Opsparing til anlæg

-3.962.560,55

395.412,49

-3.567.148,06

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-4.351.041,84

625.218,72

-3.725.823,12

-200.000,00

0,00

-200.000,00

213.500,00

-213.500,00

0,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-794.756,73

218.163,50

-576.593,23

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført renovering P-Pla

-123.322,46

0,00

-123.322,46

741150 Videreførsel af midler til ikke udført renovering - Sku

-64.600,00

0,00

-64.600,00

-250.000,00

-10.537,00

-260.537,00

1.014.757,71

-1.014.757,71

0,00

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
721150 Langfristet gæld

741151 Frie midler - Om -og tilbygning Kirkely
742010 Årsafslutningskonto
Årets bevægelser på arv og donationer:
OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Primo

Bevægelse

721160 Arv og donationer

-12.587,27

-118.493,50
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Ultimo

-131.080,77

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
Opsparing til anlæg, inkl. renter
638120-39
Bank- og Girokonti
638140-60

Primo
Ultimo
2018
2018
12.940.943,91 12.719.085,74
28.436,76
38.399,30
-29.835,69
-11.686,14
4.351.041,84 3.725.823,12
8.563.188,91 8.994.661,55
0,00

0,00

5.490.403,35
771.447,31
3.962.560,55
756.395,49

5.057.880,15
735.858,11
3.567.148,06
754.873,98

Aktiver i alt

18.431.347,26 17.776.965,89

PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
721150
721160
741110
741120
741150-55

Opsparing til anlæg
Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Langfristet gæld
Arv og donationer
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler
Frie midler - afgrænsede projekter

-9.545.368,85 -8.649.104,64
-3.962.560,55 -3.567.148,06
-4.351.041,84 -3.725.823,12
-200.000,00
-200.000,00
213.500,00
0,00
-12.587,27
-131.080,77
-794.756,73
-576.593,23
-123.322,46
-123.322,46
-314.600,00
-325.137,00

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

-8.563.188,91 -8.994.661,55
-8.563.188,91 -8.994.661,55

Hensættelser
761190
Lån
841210-19

Stiftsmiddellån

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

-213.500,00
-213.500,00

0,00
0,00

-109.289,50
-74.357,39
-34.932,11

-133.199,70
-98.375,50
-34.824,20

-18.431.347,26 -17.776.965,89
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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

3.099.200,00

3.099.200,00

3.161.500,00

3.099.200,00

0,00

0,00

I alt

3.099.200,00

3.099.200,00

3.161.500,00

3.099.200,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

20 Fælles formål

-84.976,89

-112.000,00

-98.572,50

0,00

0,00

-84.976,89

21 Kirkebygning

-86.162,27

-108.900,00

-112.789,95

0,00

-44.957,59

-41.204,68

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-41.148,76

-25.000,00

-58.339,38

0,00

0,00

-41.148,76

-183.759,40

-145.600,00

-170.824,47

3.600,00

-138.070,75

-49.288,65

-23.463,42

-30.500,00

-21.961,17

0,00

-7.290,41

-16.173,01

-419.510,74

-422.000,00

-462.487,47

3.600,00

-190.318,75

-232.791,99

23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-680.755,41

-737.599,00

-714.309,80

3.211,00

-577.290,33

-106.676,08

32 Kirkelig undervisning

-191.900,96

-171.000,00

-151.233,34

0,00

-130.843,68

-61.057,28

33 Diakonal virksomhed

-155.787,64

-232.700,00

-179.924,01

4.725,00

-127.997,91

-32.514,73

-61.693,29

-61.350,00

-66.395,96

0,00

0,00

-61.693,29

35 Kirkekor

-116.936,95

-105.900,00

-114.876,97

0,00

-104.712,17

-12.224,78

36 Kirkekoncerter

-106.423,87

-106.200,00

-96.203,67

10.800,00

-109.265,67

-7.958,20

-16.964,14

-29.200,00

-34.235,55

7.795,50

-15.707,80

-9.051,84

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.331.662,26

-1.445.149,00

-1.358.379,30

26.531,50

-1.065.817,56

-292.376,20

34 Kommunikation

37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-873.518,41

-797.496,00

-591.007,18

523.776,10

-76.757,25

-84.700,00

-99.908,84

0,00

-52.742,40

-24.014,85

-2.880,00

18.000,00

46.404,56

0,00

-367.594,02

364.714,02

-953.155,66

-864.196,00

-644.511,46

523.776,10

-1.243.139,68

-233.792,08

-822.803,26

-574.491,25

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

51 Præstebolig 1

-33.260,47

-19.700,00

-9.861,92

36.192,00

-22.603,88

-46.848,59

52 Præstebolig 2

-3.874,39

-14.100,00

-28.403,41

31.896,00

-14.140,64

-21.629,75

-37.134,86

-33.800,00

-38.265,33

68.088,00

-36.744,52

-68.478,34

5 Præstebolig mv.

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

Formål

6 Administration og fællesudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

-154.829,57

-146.300,00

-167.064,98

0,00

-56.459,69

-98.369,88

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-67.273,99

-54.305,00

-56.100,79

0,00

-22.583,87

-44.690,12

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-67.348,76

-54.250,00

-52.596,82

0,00

-21.117,23

-46.231,53

60 Fælles formål

0,00

-1.200,00

-1.125,00

0,00

0,00

0,00

64 Økonomi

-64.374,69

-146.200,00

-47.865,15

0,00

-63.802,06

-572,63

65 Personregistrering - civil

-30.312,37

-17.000,00

-28.788,42

0,00

-30.111,93

-200,44

66 Personregistrering - kirkelig

-37.890,50

-21.900,00

-36.645,56

0,00

-37.639,96

-250,54

67 Efteruddannelse

-16.098,00

-25.000,00

-31.249,00

0,00

0,00

-16.098,00

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

-36.289,52

-36.200,00

-46.694,32

0,00

0,00

-36.289,52

-474.417,40

-502.355,00

-468.130,04

0,00

-231.714,74

-242.702,66

63 Bygning

I alt

7 Finansielle poster

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

-3.202,50

70 Renter af stiftslån

-3.200,00

71 Renter af realkredit og andre lån

-6.866,46

0,00

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

43.510,42

43.500,00

76 Momsregulering

-7.710,04

0,00

I alt

25.731,42

40.300,00

8 Anlægsramme

-7.472,50

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

0,00

-3.202,50

-2.784,86

0,00

0,00

-6.866,46

21.755,22

43.510,42

0,00

0,00

-12.328,10

0,00

0,00

-7.710,04

-830,24

43.510,42

0,00

-17.779,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2018

2018

2017

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

80 Kirkebygning

-566.715,16

-53.000,00

-276.899,39

0,00

0,00

-566.715,16

81 Sognegård

-625.218,72

0,00

0,00

0,00

0,00

-625.218,72

1.625,67

4.000,00

37.228,50

1.625,67

0,00

0,00

266.500,00

266.500,00

213.500,00

266.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

-923.808,21

217.500,00

473.829,11

268.125,67

0,00

-1.191.933,88

90 Renteindtægt af anlægsopsparing
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

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
1A Snejbjerg by

23CB Snejbjerg by

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi
Grundværdi
3054
2.150.000,00
207.500,00 Præstebolig

2598

2.350.000,00

682.300,00 Præstebolig

4.500.000,00
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Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Kollekt indsamlet ialt i Snejbjerg Kirke 2018
Se specifikation på vedhæftede bilag.
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40.671,50

