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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for
Jørlunde 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til menighedsrådet for Jørlunde Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jørlunde Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om
folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirkeog provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i
overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til
Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af
30. november 2016.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af
menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019.
Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs, udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende
regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i
Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af
30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.
revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har
udarbejdet, er rimelige.

2 af 4

Side B-2

pwc
•

Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets

forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til
regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller
på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i
menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at
rapportere i den forbindelse.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.
I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 17. september 2020
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 7712 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor
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Årsregnskab 2019 udviser på driften et mindreforbrug på kr. 129.865,05
Mindreforbrug på driften i 2019 disponeres således i 2020:

KR.

Jørlunde Sogn - Øgning af aktiviteter for menigheden i sognet i 2020
Aktiviteterne i henhold til "Målsætning 2020" udarbejdet af
sognepræst Dorte Dideriksen til bl.a. følgende:

130.000
100.000

Højskoledag med foredrag mv.
Bustur for menigheden i Jørlunde Sogn (dagstur9 med forplejning
Øvrige aktiviteter
Kirkegården:
Hensættelse til ny Farmer-traktor, f.eks. Stama Parker EL med 3-vejs tip
og 1,4 mtr. Lad. Pris 2020: 134.000 kr. inkl. moms
Forslag til disponering
Forhåndsgodkendt af Jørlunde menighedsråd jf. referatets punkt nr. 7 den 19.02.2020

30.000

KR.

130.000

Jørlunde Menighedsråd - Kvartalsrapport 4.kvt. 2019 / Årsregnskab 2019
Bemærkninger og kommentarer til årsregnskab 2019:
Driftsresultatet i kvartalsrapporten pr. 31. december 2019 viser et overskud/mindreforbrug på drift på
kr. 129.865,05. Kirkens beholdning af frie midler var pr. 1.1.2019 kr. 573.157,34
Kirkens beholdning af frie midler er, fratrukket kr. 400.000 overført til anlæg (Ny præstegård), tillagt
overskuddet fra 4. kvartalsrapport og forbrug henlæggelser, pr. 31.12.2019 kr. 694.525,22.
(Mindreforbrug på drift i årsregnskab 2018 på kr. 600.000 er hensat og godkendt af Jørlunde menighedsråd til specifikke og nødvendige opgaver i 2019).
Beholdningen af henlæggelser er pr. 31.12.2019 kr. 60.497,17. Kirkens samlede beholdning af frie
midler inklusiv henlæggelser er pr. 31.12.2019 kr. 755.022,39
Øvrige noter til kvartalsrapporten Lønbudgettet generelt
Kirkens samlede lønforbrug efter 4. kvartal ligger på 92,0 % af årsbudgettet, inklusiv pensioner,
rådighed, lønrefusioner, feriepenge og A- og B-indkomst. Der er udbetalt kr. 32.180 til B-honorarer i
2019 af et årsbudget på kr.111.800, dvs. et mindreforbrug på kr. 79.620 i honorar = 71% mindre.
Kirkesanger/kirketjener ved Jørlunde Kirke gik på barselsorlov i slutningen af juli 2019. Funktionen er
besat med vikarer – en kirkesanger og en kirketjener til udgangen af maj måned 2020.
Gr.2 Kirkebygning og sognegård
Forbrug på gruppen som helhed udgør 143,99 % af årsbudgettet. Indtægter udgør 242,60 %.
Der er indkøbt nyt lydanlæg til kirken kr. 133.018,75, samt nødvendigt vedligehold af sognehuset kr.
122.911 udgifter, som dækkes af henlagte frie midler fra drift 2018. Af større udgifter i øvrigt kan nævnes nye vinduer til sognehuset, gardiner, stole og udskiftning af radiatorer i sognehuset, samt reparation af tag og brønd. Samtidig er der forbrugt mindre på vand, varme og el end budgetlagt i 2019.
Der har været mere udleje end budgetteret. Der er indkommet lejeindtægter kr.48.520, mens der var
budgetteret med lejeindtægter i 2019 på kr. 20.000. Udlejning er fremover kun ifm. kirkelige aktiviteter
Gr.3 Kirkelige aktiviteter
Forbrug på gruppen som helhed udgør 78,54 % af årsbudgettet. Ingen indtægter. Der er generelt
forbrugt mindre end afsat i budgettet på de enkelte formål. Der gøres opmærksom på, at aktivitetsniveauet efter den 1. august 2019 er steget væsentligt og fortsætter i 2020. Dette kan især tilskrives
sognepræst Dorte Dideriksen.
Gr.4 Kirkegården
Forbrug på gruppen som helhed udgør 144,76 % af årsbudgettet. Indtægter udgør 100,20 %.
Af større anskaffelses- og vedligeholdelsesudgifter har der været sætning af brosten og indkøb af 8 stk
samsøbænke, samt indkøb af hensatte midler til en ny græsklipper. Der er forbrugt kr. 142.00 til
vedligehold, belægning og indkøb på kirkegården af henlagte frie midler fra tidligere år, (mindreforbrug
drift 2018). Indtægterne på kirkegården ligger som budgetlag, dog med en tildens i faldende retning.
Gr.5 Præstebolig Bygaden 17 I Jørlunde
Forbrug på gruppen som helhed udgør 47,43 % af årsbudgettet. Indtægt udgør 84,85 %.
Der er betalt ejendomsskat for præstegården ca. kr. 60.000, men ellers har der ingen vedligeholdelsesudgifter været i 2019. Der indbetales boligafgift. Præsteboligen har stået ubeboet hen siden januar
2017. Siden januar 2017 har sognepræsten beboet en genhusningsbolig i Bregnerød. Udgifterne hertil
indgår ikke i driftsregnskabet (Årsregnskab 2019), men fremgår af anlægskonto regnr. 5365 kontonr.
0245809 Jørlunde – Ny præstegård. Denne konto afholder alle udgifterne iht. godkendt aftale med PU.
Gr.6 Administration og fællesudgifter
Forbrug på gruppen som helhed udgør 55,56 % af årsbudgettet. Ingen indtægter.
Der er generelt et mindre forbrug end budgetsat på de enkelte formål, kontorhold, personale,
menighedsråd og videreuddannelse. Årsag: Mindre aktiviteter og en vis tilbageholdenhed i 2019.
7200 "Øvrige renteudgifter": Der er i Nordea negativ rentetilskrivning. I 2019 ca. kr. 50.000
Manglende indbetalinger (debitorer): Kirkegården per 31.12.2019 ca. kr. 5.000 og forbrugsafgifter for
perioden 2016-2017, 2018 og 2019 ca. kr. 50.000. Afskrivning af for meget udbetalt i løn, ca. kr. 43.000
Udarbejdet af: Else Marie Nørregaard, KAM og Bjarne Larsen, kasserer – Jørlunde menighedsråd. Februar 2020.
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Anlægsmidler
ifølge
budget 2019

01.01.2019
967.333,21
1.299.999,99
5.881.036,27
4.924,86
1.036.957,41
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14.782,47
8.505,70
26,07
1.003.832,89
378.217,30
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hævede
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31.12.2019
952.550,74
1.291.494,29
6.529.966,10
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33.124,52
8.812.034,44

0,00
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0,00

Tillægsbevillinger
anlæg

400.000,00

400.000,00
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overførsel
fra/til drift
(+/-)

-32.348,86
-5.214,97
0,00
-26,07
-3.832,89
-41.422,79

Anlægsrenter
og
gebyrer

-1.000.000,00
0,00

1.000.000,00

Godkendt
konvertering
mellem
anlægsaktiv.
(+/-)

0,00

Anlægsmidler
modtaget

10.913,00
712.346,31
9.567,50
8.505,70
0,00
0,00
741.332,51

Midler til
rådighed
i 2019

736.794,51

718.721,31
9.567,50
8.505,70

Regnskab
for 2019
(forbrug)

0,00

Afsluttede
anlægsarb.
overskud (+)
underskud (-)

Kirkegård-Hensættelse +belægning
Kirke - lydanlæg
Sognehuset-vedligeholdelse
Ikke budgetlagte udgifter 2019
Reservering mangl.pension 2018
I alt

Projekt

Hensættelser 2019 af frie midler

741150
741151
741152
741153
741155

Sat på art

156.000,00
140.000,00
74.000,00
40.000,00
42.000,00
452.000,00

Afsat beløb

4050
2150
2350
2151
3000

Ført på formål
i 2019

42.000,00
391.502,83

142.484,08
133.018,75
74.000,00

Forbrug
i 2019

13.515,92
6.981,25
0,00
40.000,00
0,00
60.497,17

Saldo på
hensættelser

129.865,05
391.502,83
-400.000,00
121.367,88
573.157,34
694.525,22
755.022,39
100.000,00
30.000,00
625.022,39

Driftsresultat, der tillægges frie midler
Frie midler pr. 1.1.2019
Frie midler pr. 31.12.2019 i alt
Frie midler pr. 31.12.2019 inklusiv rest hensættelser
Ny Hensættelse - Aktiviteter for menigheden
Ny Hensættelse - Kirkegårdsmateriel
Frie midler pr. 31.12.2019 efter hensættelser i alt

0,00
0,00
4.538,00
0,00

10.913,00
-6.375,00
0,00

Videreførte
anlægsmidler
til 2020
(+eller -)

Opgørelse af frie midler
Driftsresultat pr. 31.12.2019
Forbrug hensatte fire midler
Hævet frie midler overført til anlæg

I anlægsskemaet fremgår videreførte anlægsmidler tidligere år, samt bevægelser på anlægskonti.
Der konverteres og flyttes kr. 1.000.000 fra Nordea Opsparing Kirkegård-794 til Nordea Nyopførelse/renov.præstegård-276, ligeledes flyttes kr. 400.000 fra friemidler til Nordea Nyopførelse/renov.præstegård-276. Godkendt på PUmøde den 4.sep.2019.
De overførte kr. 400.000 fra drift til anlæg gives tilbage til driften som ligningsmidler i 2020, så beholdningen af frie midler ikke berøres.

Anlægsopsparinger pr. 31.12.19
Syn kirke og Kirkegård.
Nyt tag til kirken.
Nyopførelse/renov.præstegård.
Sognehus.
Opsparinger Kirkegård.
I alt opsparet

8002 Nyt tag til kirken -644
8501 Renovering af præstegård -276
8001 Nordea syn kirke/kirkegr. -493
8002 Nordea nyt tag -644
8101 Nordea sognehus -914
Nordea Opsparing -794
Bevillinger i alt (netto)
Videreførte midler primo/ultimo

Projekt

Styring anlægsaktiviteter 2019 Jørlunde

Jørlunde menighedsråd indgår i Skoletjenesten

Jørlunde menighedsråd samarbejder med Jørlunde Kulturforening ifm. fælles arrangementer

Jørlunde menighedsråd samarbejder med PUs
personalkonsulent, provstisekretæren, provst og
formand for Fr-sund Provstiudvalg.
Jørlunde menighedsråd rådfører sig hos
Landsforeningen af Menighedsråd
Jørlunde menighedsråd rådfører sig og indbringer klager til Helsingør Stift. Derudover ansøgninger på primært anlægsopgaver mv.
Jørlunde menighedsråd har påklaget afgørelser
fra biskoppen til Kirkeministeriet
Jørlunde menighedsråd er blevet kontaktet af
Skov og Naturstyrelsen vedr. et evt. køb af
præstegårdsjord til skovrejsning

Skoletjenesten i Fr-sund Provsti

Jørlunde Kulturforening

Frederikssund Provstiudvalg

Bregnerød Byvej 13A IVS
H C Lumbyesgade 51, 2100
København Ø

Roskilde Museum

HHM A/S

’
ØVRIGT:
Sørensens tegnestue ApS

Skov og Naturstyrelsen

Kirkeministeriet

Helsingør Stift – herunder Biskoppen og Stiftsøvrigheden i Helsingør

Arkitekt og bygningssagkyndig for Jørlunde
Menighedsråd
Totalentreprenør på nedrivning og opførelse af
en ny præstebolig i Jørlunde (2019 – 2021)
Foretaget arkæologiske udgravninger ved den
eksisterende præstegård i Jørlunde (2019 –
2020)
Genhusningsbolig lejet af Jørlunde
Menighedsråd på Bregnerød Byvej 13A i
Farum af udlejer Jesper Adolphsen

Jørlunde menighedsråds regnskabsfører

Kirkeadministration

Landsforeningen af Menighedsråd

Hvem samarbejdes der med

Samarbejdets navn

Hos Kirkeadministration månedlig
leje. Forbrugsafgifter mv hos Jørlunde
Menighedsråd

Jørlunde menighedsråd. Jørlunde
Kirkekasse betaler
Jørlunde menighedsråd. Jørlunde
Kirkekasse betaler
Jørlunde menighedsråd. Jørlunde
Kirkekasse betaler

Hos Skov og Naturstyrelsen

Hos Kirkeministeriet i København

Jørlunde menighedsråd betaler et årligt
kontingent til Landsforeningen
Hos Helsingør Stift i Helsingør

Hos Frederikssund Provsti i Stenløse

Efter aftalt fordeling – hos Jørlunde
Kulturforening og hoa Jørlunde
menighedsråd

Hos Skoletjenesten i Frederikssund

Hos Kirkeadministration i Herlev

Hvor foretages den
regnskabsmæssige registrering

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet deltager i.

Bilag 5: Samarbejder

Udlejer Jesper Adolphsen

Jesper Langkilde / Palle Østergaard Sørensen

Pernille Clausen / Michael Hansen

Morten Sørensen

Primært Rasmus Paaske Larsen, samt også
Kirkeministeren
Jørlunde menighedsråd:
Nils Finken, formand
Skov og Naturstyrelsen:
Kontaktperson ???

Det varierer fra sag til sag. Dog primært biskoppen.

Adm.chef Solveig Spangsberg
Else Marie Nørregaard. bogføring
René Ipsen, løn og personale HR
Formand Dorte Dideriksen, sognepræst
Eskil S Dickmeiss, formand f. provstiudvalget
Jørlunde Kulturforening:
Lars Møller, formand
Jørlunde menighedsråd:
Nils Finken, formand
Eskil S Dickmeiss, provst og formand for PU
John Jonassen Knudsen, provstisekretær
Marianne Møller, personalekonsulent
Det varierer fra sag til sag

Ansvarlige kontaktpersoner

¤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.
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.
Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.
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Regnskab
2019
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))

2.123.568,00

Budget
2019*
2.123.570,00

Regnskab
2018
2.221.000,04

-1.993.702,95 -2.123.570,00 -1.601.321,40
-558.490,32
-454.939,00
-396.730,96
20.000,00
70.690,00
48.520,00
-127.939,00
-169.631,86
-107.381,35
-347.000,00
-297.789,10
-499.628,97
-631.404,72
-717.243,00
-470.387,98
40.000,00
0,00
0,00
-498.950,00
-331.347,40
-428.530,24
-258.293,00
-139.040,58
-202.874,48
-458.405,16
-370.515,00
-341.617,58
237.000,00
228.093,62
237.480,47
-424.015,00
-450.049,54
-430.248,46
-183.500,00
-119.661,66
-265.637,17
-5.756,40
-71.240,00
-47.069,05
95.760,00
60.546,09
81.252,29
0,00
0,00
-7.800,00
-167.000,00
-107.615,14
-79.208,69
-328.605,35
-511.207,00
-332.765,03
0,00
0,00
0,00
-142.399,00
-59.712,28
-123.709,19
-368.808,00
-273.052,75
-204.896,16
1.574,00
-12.750,80
-11.041,00
129.865,05
0,00
619.678,64

-41.422,79
0,00
0,00
-18.073,20
0,00
-718.721,31

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

-28.883,37
0,00
4.928.878,00
0,00
0,00
-435.267,80

B Resultat af anlæg

-778.217,30

0,00

4.464.726,83

C Resultatopgørelse

-648.352,25

0,00

5.084.405,47

* Budgettet er ikke revideret
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¤BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_RESULTATDISPONERING_TAG¤

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

721110 Opsparing til anlæg

Før disponering

Disponering

Efter disponering

-9.190.251,74

378.217,30

-8.812.034,44

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-194.993,70

0,00

-194.993,70

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-399.088,96

0,00

-399.088,96

741110 Menighedsrådets frie midler

-573.157,34

-51.865,05

-625.022,39

-4.538,00

0,00

-4.538,00

741150 Frie midler - Aktiviteter for menigheden

-156.000,00

56.000,00

-100.000,00

741151 Frie midler - Kirkegårdamateriel

-140.000,00

110.000,00

-30.000,00

741152 Frie midler - afgrænsede projekter

-74.000,00

74.000,00

0,00

741153 Frie midler - afgrænsede projekter

-40.000,00

40.000,00

0,00

741154 Frie midler - afgrænsede projekter

-42.000,00

42.000,00

0,00

742010 Årsafslutningskonto

648.352,25

-648.352,25

0,00

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
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FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Primo
2019

Ultimo
2019

1.102.483,13

1.063.242,70

50.269,43
-6.588,25
194.993,70
863.808,25

45.216,26
40.356,90
194.993,70
782.675,84

0,00

0,00

Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Opsparing til anlæg, inkl. renter
638120-39
Bank- og Girokonti
638140-60

10.797.324,27

10.041.878,94

1.606.829,44
9.190.251,74
243,09

1.226.071,01
8.812.034,44
3.773,49

Aktiver i alt

11.899.807,40

11.105.121,64

-10.814.029,74

-10.165.677,49

-9.190.251,74
-194.993,70
-399.088,96
-573.157,34
-4.538,00
-452.000,00

-8.812.034,44
-194.993,70
-399.088,96
-625.022,39
-4.538,00
-130.000,00

-863.808,25

-782.675,84

-863.808,25

-782.675,84

0,00

0,00

-221.969,41

-156.768,31

-34.296,17
-176.964,00
-10.709,24

-1.867,55
0,00
-154.900,76

-11.899.807,40

-11.105.121,64

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer

PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
741110
741120
741150-55
Hensættelser
761190

Opsparing til anlæg
Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler
Frie midler - afgrænsede projekter
Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån
Skyldige omkostninger
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020
Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

10 Ligningsbeløb til drift

2.123.568,00

2.123.570,00

2.221.000,04

2.123.568,00

0,00

0,00

I alt

2.123.568,00

2.123.570,00

2.221.000,04

2.123.568,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-269.970,89

21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

3 Kirkelige aktiviteter
30 Fælles formål

-157.378,34

0,00

-34.209,01

-235.761,88

-43.559,09

-42.000,00

-56.437,64

0,00

0,00

-43.559,09

-244.960,34

-249.163,00

-154.485,97

48.520,00

-73.172,34

-220.308,00

0,00

-8.000,00

-28.429,01

0,00

0,00

0,00

-558.490,32

-454.939,00

-396.730,96

48.520,00

-107.381,35

-499.628,97

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

-155.776,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-43.890,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-43.890,21

-364.227,75

-374.633,00

-361.066,61

0,00

-300.375,18

-63.852,57

32 Kirkelig undervisning

-3.296,04

-42.500,00

-11.683,90

0,00

0,00

-3.296,04

33 Diakonal virksomhed

-23.555,75

0,00

-2.054,33

0,00

0,00

-23.555,75

34 Kommunikation

-61.952,60

-71.000,00

-61.354,10

0,00

0,00

-61.952,60

35 Kirkekor

-75.556,11

-100.749,00

-17.490,92

0,00

-73.116,66

-2.439,45

36 Kirkekoncerter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-51.696,26

-113.361,00

-16.738,12

0,00

-48.968,40

-2.727,86

37 Foredrags- og mødevirksomhed

-6.230,00

-15.000,00

0,00

0,00

-6.070,00

-160,00

39 Kontingent til DSUK

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

-631.404,72

-717.243,00

-470.387,98

0,00

-428.530,24

-202.874,48

I alt

4 Kirkegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-357.515,00

-334.713,24

230.740,80

-430.248,46

-258.062,17

-835,33

-13.000,00

16.786,46

6.739,67

0,00

-7.575,00

0,00

0,00

-23.690,80

0,00

0,00

0,00

-458.405,16

-370.515,00

-341.617,58

237.480,47

-430.248,46

-265.637,17

-457.569,83

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

I alt

5 Præstebolig mv.

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-25.516,40

-91.000,00

-47.069,05

61.492,29

-7.800,00

-79.208,69

57 Skov og landbrug

19.760,00

19.760,00

0,00

19.760,00

0,00

0,00

I alt

-5.756,40

-71.240,00

-47.069,05

81.252,29

-7.800,00

-79.208,69

51 Præstebolig 1
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Formål

6 Administration og fællesudgifter
60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-29.401,93

-50.860,00

-32.866,52

0,00

0,00

-29.401,93

-118.350,85

-222.240,00

-76.984,50

0,00

-73.520,89

-44.829,96

-34.688,61

-50.564,00

-17.190,18

0,00

-25.927,34

-8.761,27

-461,00

-6.600,00

0,00

0,00

-461,00

0,00

-134.047,96

-126.943,00

-161.687,91

0,00

-21.999,96

-112.048,00

0,00

-15.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

65 Personregistrering - civil

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

-11.655,00

-39.000,00

-8.098,00

0,00

-1.800,00

-9.855,00

0,00

0,00

-23.937,92

0,00

0,00

0,00

-328.605,35

-511.207,00

-332.765,03

0,00

-123.709,19

-204.896,16

66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster
72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

I alt

8 Anlægsramme
80 Kirkebygning
85 Præsteboliger
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-8.724,75

-426,00

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-6.823,83

0,00

0,00

-8.724,75

2.047,42

2.000,00

877,48

2.047,42

0,00

0,00

-4.363,67

0,00

-6.804,45

0,00

0,00

-4.363,67

-11.041,00

1.574,00

-12.750,80

2.047,42

0,00

-13.088,42

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-- Regnskab 2019 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-18.073,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.073,20

-718.721,31

0,00

-435.267,80

0,00

0,00

-718.721,31

-41.422,79

0,00

-28.883,37

-41.422,79

0,00

0,00

0,00

0,00

4.928.878,00

0,00

0,00

0,00

-778.217,30

0,00

4.464.726,83

-41.422,79

0,00

-736.794,51
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
Jørlunde By, Jørlunde 40a
Jørlunde By, Jørlunde 1a

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
1657
3.000.000
661.100

72894

4.850.000

Skyldig
Grundskyld*

1.672.500

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Sognehus
Præstebolig

7.850.000

*Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for
2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.
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Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
Kollekt, Jørlunde kirke 2019
Folkekirkens Nødhjælp
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4.194,00

