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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 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

Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18768917, Regnskab 2019, Afleveret d. 22-04-2020 09:27

Side B-1

Side B-2

Side B-3

Side B-4

Søndbjerg Odby Menighedsråds forklaring til regnskabet 2019:
Årets driftsresultat er et overskud på kr. 224.022,76.
Frie midler udgør primo 2019 kr. 225.458,54.
Der er i 2019 godkendt omlæggelse af overskudsmidler afsat til ”Diger ved Odby Kirker” kr. 16.138,25,
hvilket medfører at frie midler ultimo 2019 udgør kr. 465.619,55.
Anlægsarbejde
Anlægsprojektet ”Diger ved Odby Kirke” udgør primo 2019 kr. 21.688.
Der er i 2019 ikke anvendt midler til projektet.
Kr. 16.138 overføres til frie midler. Projektets rest entreprise kr. 5.550 videreføres til betaling i 2020.
Ønsker i budget 2019
Der er i endelig budget 2019 tildelt ligning på kr. 212.000 til ønsker.
Der er ikke anvendt midler til ønskerne:
Kr. 60.000 til lydanlæg i begge kirker, kr. 100.000 til lys på parkeringsplads, kr. 30.000 til katafalk samt
synsudsatte arbejder ved Odby Kapel kr. 10.000 og Søndbjerg Kirke kr. 12.000.
Frie midler/udsatte ønsker
Der er i 2019 godkendt anvendelse af frie midler på i alt kr. 202.500 samt godkendt anvendelse af
overskuddet vedrørende Diger ved Odby Kirke anslået til kr. 15.000 – i alt kr. 217.500.
Der er anvendt kr. 20.706 til porcelæn til tjenestelig lokale, kr. 36.630 til kloak tilslutning, kr. 22.542,31 til
kloak gravearbejde og kr. 7.509,00 til køb af 1 stk. bærbar PC.
Der er i 2019 ikke anvendt følgende godkendte brug af frie midler: Kr. 38.000 til kapeldør og kr. 12.500
andel til film om kirker.
Lønudgifter
De samlede lønudgifter for 2019 er budgetteret til kr. 1.097.000, der har været et merforbrug på kr. 68.603.
Merforbruget skyldes hovedsagelig overenskomstmæssige lønstigninger.
Forskellen finansieres via godkendt anvendelse af frie midler.
Vedrørende ordinær drift - excl. løn.
Formål 21 Kirkebygning:
Samlet mindre forbrug på kr. 14.800.
Der er ikke anvendt kr. 12.000 til vest vinduet i Søndbjerg Kirkes tårn.
Der er anvendt kr. 9.700 for meget på vedligeholdelse af bygning, hvilket hovedsagelig skyldes et
merforbrug på kalkning af kirkerne.
Der har været et mindre forbrug på el, vand og varme på kr. 15.000.
Herudover har der været en engangsindkøb af en fakkelkugle på kr. 1.900.
Formål 22 Inventar, kirke:
Samlet mindre forbrug på kr. 90.800.
Der er ikke anvendt kr. 60.000 til lydanlæg begge kirker.
Der er på vedligeholdelse og anskaffelse af inventar og tekniske installationer anvendt kr. 30.700 mindre
end budgetteret.
Formål 25 Tjenestelige lokaler præstegård
Samlet merforbrug kr. 18.200.
Der er anvendt godkendt frie midler kr. 20.700 til porcelæn m.m.
Der er ikke anvendt budgetteret kr. 2.700 til rengøring efter regning.

Formål 30 Kirkelige aktiviteter:
Samlet mindre forbrug kr. 24.500.
Engangsindkøb af brochurestativer til kr. 5.000.
Der er et merforbrug på kr. 8.900 vedrørende trykning af Kirkebladet.
Der har været et mindre forbrug på repræsentation og fortæring på samlet kr. 11.600, på noder,
undervisningsmateriale, hilsner, udsmykning m.m. på kr. 13.300 og på kontingenter, annoncering,
medielicens m.m. på kr. 12.900.
Formål 40 Kirkegården:
Samlet mindre forbrug kr. 120.400.
Der er ikke anvendt ønske kr. 100.000 til lys på parkeringsplads.
Der er anvendt godkendte frie midler til ny kloaktilslutning i Odby kr. 57.700.
Der er et oveskud på forsikringsdækning vedrørende indbruddet ved Odby Graverhus på kr. 15.100, da
erstatnings maskiner hovedsaglig er indkøbt i 2018.
Der har været et mindre forbrug på vedligeholdelse og anskaffelser på samlet kr. 45.900, på vand og varme
på kr. 9.900 og på indkøb af planter, grus m.m. på kr. 10.700.
Der er anvendt kr. 4.000 til ikke budgetterede godtgørelser.
Formål 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelse:
Samlet mindre forbrug kr. 54.500.
Der er ikke anvendt ønske kr. 30.000 til katafalk og der er ikke anvendt ønske kr. 10.000 til vinduer i Odby
Kapel.
Der er anvendt kr. 12.500 mindre til gravning af grave.
Der er ikke anvendt midler til anskaffelser kr. 2.000.
Formål 5100 Præstebolig:
Samlet merforbrug på kr. 22.600.
Samlet større udgifter på kr. 15.900.
Merforbruget skyldes engangsudgift til stakit ved præstegården på kr. 29.900, men samtidig har der på
øvrig vedligehold været et mindre forbrug på kr. 5.100.
Herudover har der været et merforbrug på kr. 7.500 til anskaffelse af en opvaskemaskine.
Samlet har der været et mindre forbrug til rengøring, vand, varme og el på kr. 16.600.
Samlet mindre indtægt på kr. 6.700.
Den samlede mindre indtægt skyldes mindre forbrug af vand, varme og el og dermed en mindre afregning
på kr. 6.700.
Formål 6000 Administration og fællesudgifter:
Samlet mindre forbrug på kr. 26.000.
Der er anvendt godkendt frie midler til indkøb af PC kr. 7.500.
Der er anvendt mindre til repræsentation og fortæring på i alt kr. 6.900, på abonnementer, aviser,
kontingenter kr. 9.600, efteruddannelse kr. 6.700 og på IT, kontorudgifter, gebyr, porto kr. 11.000.

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.
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))

B Resultat af anlæg
C Resultatopgørelse

1.737.000,00

Budget
2019*
1.737.000,00

Regnskab
2018
1.602.000,00

-1.512.977,24 -1.737.000,00 -1.582.707,31
-303.165,30
-368.600,00
-239.504,97
0,00
0,00
0,00
-88.400,00
-103.756,20
-110.309,39
-280.200,00
-135.748,77
-192.855,91
-439.016,08
-472.100,00
-414.442,70
1.100,00
1.440,40
3.919,20
-351.600,00
-328.628,76
-345.849,55
-121.600,00
-87.254,34
-97.085,73
-507.379,47
-616.389,00
-681.503,70
273.833,00
199.174,12
272.224,82
-537.400,00
-580.259,51
-601.684,83
-352.822,00
-300.418,31
-177.919,46
-37.827,32
-15.240,00
-33.965,23
84.210,00
79.435,09
77.550,03
0,00
-195,53
0,00
-99.450,00
-113.204,79
-115.377,35
-229.897,61
-267.694,00
-218.668,11
0,00
0,00
0,00
-119.600,00
-86.164,14
-107.759,77
-148.094,00
-132.503,97
-122.137,84
3.023,00
5.377,40
4.308,54
224.022,76
0,00
19.292,69

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
-60.156,68
0,00

0,00

0,00

-60.156,68

224.022,76

0,00

-40.863,99

* 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

-225.458,54

-240.161,01

-465.619,55

-21.688,25

16.138,25

-5.550,00

-224.022,76

224.022,76

0,00

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
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
Ikke-forbrugte 5% midler (PU)
638110-19
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
741110
741120
Hensættelser
761190

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

Lån
Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt
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Primo
2019

Ultimo
2019

3.573.602,94

3.544.780,53

1.443,90
-26.551,38
241.804,00
3.356.906,42

7.100,20
14.650,71
241.804,00
3.281.225,62

0,00

0,00

481.944,98

645.226,83

479.854,98
2.090,00

644.700,83
526,00

4.055.547,92

4.190.007,36

-639.340,79

-863.363,55

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

-241.804,00
-150.390,00
-465.619,55
-5.550,00

-3.356.906,42

-3.281.225,62

-3.356.906,42

-3.281.225,62

0,00

0,00

-59.300,71

-45.418,19

-51.942,50
0,00
-7.358,21

-34.665,31
-131,71
-10.621,17

-4.055.547,92

-4.190.007,36

Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

10 Ligningsbeløb til drift

1.737.000,00

1.737.000,00

1.602.000,00

1.737.000,00

0,00

0,00

I alt

1.737.000,00

1.737.000,00

1.602.000,00

1.737.000,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-248.198,39

-249.500,00

-170.803,30

0,00

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-17.843,89

-108.600,00

-30.982,07

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

-37.123,02

-10.500,00

-37.719,60

-303.165,30

-368.600,00

-239.504,97

21 Kirkebygning

I alt

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

5 Præstebolig mv.
51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

I alt

-153.104,04

0,00

0,00

-17.843,89

0,00

-15.215,04

-21.907,98

0,00

-110.309,39

-192.855,91

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

-372.016,00

-391.400,00

-357.286,63

3.919,20

-345.849,55

-30.085,65

-2.129,63

-3.000,00

-2.671,57

0,00

0,00

-2.129,63

-2.549,65

-10.000,00

-3.693,50

0,00

0,00

-2.549,65

-57.415,00

-58.700,00

-50.791,00

0,00

0,00

-57.415,00

-4.905,80

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.905,80

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-439.016,08

-472.100,00

-414.442,70

3.919,20

-345.849,55

-97.085,73

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

-95.094,35

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

-499.919,47

-554.389,00

-665.008,70

272.224,82

-601.684,83

-170.459,46

-7.460,00

-62.000,00

-16.495,00

0,00

0,00

-7.460,00

-507.379,47

-616.389,00

-681.503,70

272.224,82

-601.684,83

-177.919,46

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-47.855,56

-25.040,00

-44.031,99

67.150,03

0,00

-115.005,59

10.028,24

9.800,00

10.066,76

10.400,00

0,00

-371,76

-37.827,32

-15.240,00

-33.965,23

77.550,03

0,00

-115.377,35

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

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

60 Fælles formål

-28.422,48

-52.100,00

-14.508,44

0,00

0,00

-28.422,48

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-75.714,32

-87.194,00

-60.625,46

0,00

-30.466,70

-45.247,62

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-18.667,28

-13.200,00

-20.908,42

0,00

0,00

-18.667,28

0,00

-4.824,16

6 Administration og fællesudgifter

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

-4.824,16

-3.750,00

-15.386,55

0,00

64 Økonomi

-18.708,75

-11.750,00

-30.042,10

0,00

0,00

-18.708,75

65 Personregistrering - civil

-30.466,70

-29.900,00

-38.057,96

0,00

-30.466,70

0,00

66 Personregistrering - kirkelig

-60.933,27

-59.800,00

-50.116,06

0,00

-60.933,27

0,00

7.839,35

-10.000,00

16.393,16

0,00

14.106,90

-6.267,55

0,00

0,00

-5.416,28

0,00

0,00

0,00

-229.897,61

-267.694,00

-218.668,11

0,00

-107.759,77

-122.137,84

63 Bygning

67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

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

3.022,54

3.023,00

2.418,04

3.022,54

0,00

0,00

76 Momsregulering

1.286,00

0,00

2.959,36

1.286,00

0,00

0,00

I alt

4.308,54

3.023,00

5.377,40

4.308,54

0,00

0,00

8 Anlægsramme

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

83 Kirkegård

0,00

0,00

-60.156,68

0,00

0,00

0,00

I alt

0,00

0,00

-60.156,68

0,00

0,00

0,00
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
8 P Odby, Odby

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
10000
110.000
50.900

1a Søndbjerg, Søndbjerg

Ejendomsværdi i alt

31046

1.250.000

Skyldig
Grundskyld*

234.200

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Bortforpagtet
Bortforpagtet

1.360.000

*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.

Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18768917, Regnskab 2019, Afleveret d. 22-04-2020 09:27

Kollektregnskab 2019 for Søndbjerg-Odby Kirkekasser
Januar:

Det danske Bibelselskab (Lovpligtig)

Februar:

Ingen

Marts:

Ingen

April:

KFUM Soldatermission

Maj:

Ingen

Juni:

Ingen

Juli:

Ingen indsamling

August:

Ingen

September/Oktober:

November/December:

I alt år 2019

kr.

170,00

kr.

330,00

Høstoffer:
Folkekirkens Nødhjælp

kr.

466,00

Julehjælp:
Struer Provsti

kr.

1.456,00
2.422,00

Menighedsrådets samarbejde om fælles stilling:
Der samarbejdes om en fælles stilling med Hvidbjerg Lyng Jegindø Menighedsråd, således at denne
aflønnes fra Søndbjerg-Odby kirkekasse.
Der overføres ikke beløb mellem kirkekasserne, da Struer Provsti har tildelt ligning svarende til
samarbejdet, og der er derfor ikke udarbejdet et bi-regnskab.

