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

Side B-2

Side B-3

Side B-4

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
Årets resultat:
Årets resultat før anlæg (A) udviser et overskud på 30.340 kr.
Året bærer præg af at have været et ”opbrydnings og forandrings år”.
Sognepræst og præstesekretær igennem mange år er gået på pension, og man har i stedet haft en
fastansat præstevikar. Desuden har en række aktiviteter i forbindelse med fratrædelse af præstesekretær
enten måtte udgå eller finde nye former.
Menighedsrådet arbejder nu på at finde en ny personalesammensætning omkring ansættelse af præst og
ændring af organistens stiling.
I forbindelse med præsteskifte, er der sket en renovering af præsteboligen.
Der er hjemtaget stiftsmiddellån hertil.
Øvrige bemærkninger til regnskabets hovedtal:
Formål 2, Kirkebygning og Sognegård:
På formål 2, Kirkebygning og sognegård, er der netto forbrugt 106 tkr. mere end budgetteret, hvilket
skyldes besparelse på lønninger med 8 tkr. og merforbrug vedr. øvrige udgifter på 114 tkr. (her kan nævnes:
nye chaussesten langs kirkemur, 15 tkr.; udvendig kalkning af kirken, 41 tkr.; støbejernsvindue i tårn, 8 tkr.;
nye reoler til præstekontor i sognehuset, 13 tkr.)
Formål 3 Kirkelige aktiviteter:
Der er på de kirkelige aktiviteter et mindre forbrug på 232 tkr. i forhold til budgettet.
Det kan primært henføres til et mindre forbrug vedr. lønninger, 181 tkr. (der henvises til bemærkninger
under formål 6 samt mindre personale en del af året) og mindre forbrug vedr. øvrige udgifter på 56 tkr.
Formål 4 Kirkegården:
På formål 4 er der et mindre forbrug på 22 tkr. i forhold til budgettet, hvilket hovedsagelig skyldes at
fugning på sydsiden af kirke endnu ikke er udført tilfredsstillende (synsudsat arbejde på 29 tkr.)
Formål 5 Præsteboliger:
Der er et mindre forbrug på 13 tkr. i forhold til budgettet, hvilket væsentligst skyldes mindre lønudgifter på
25 tkr. og flere ”øvrige udgifter” på 11 tkr.
Formål 6 Administration og fællesudgifter:
Der er merudgifter på 112 tkr. i forhold til budget.
Den væsentligste grund hertil er merudgifter vedr. løn på 106 tkr., hvilket bl.a. skyldes at løn vedr. delt
personale i budgettet er medtaget under formål 3 (her er der et stort mindre forbrug vedr. løn). Hertil
kommer feriepenge til afregning ved fratrædelse af præstesekretær.
Formål 7 Finansielle poster:
Svarer til budget. Netto er der et mindre merforbrug på 3 tkr.

Formål 8
Der er i årets løb afholdt udgifter for 892 tkr. vedr. renovering af præstebolig.
Der er hjemsøgt og hjemtaget stiftsmidler på samme beløb.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder
Menighedsrådet samarbejder med Troldhede Kirkekasse omkring deling af fastansat personale, fælles
kirkeblad og hvad der ellers kan opstå af relevante ting.
Samarbejdet forventes ophørt i løbet af sommeren 2020.

¤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))

1.801.600,00

Budget
2019*
1.801.600,00

Regnskab
2018
2.025.254,00

-1.771.259,99 -1.816.600,00 -2.244.568,20
-375.175,26
-269.234,00
-307.132,65
0,00
0,00
0,00
-62.950,00
-51.902,44
-55.091,72
-206.284,00
-255.230,21
-320.083,54
-408.873,56
-640.464,00
-620.680,10
14.900,00
10.308,00
10.333,20
-484.550,00
-481.924,39
-303.939,68
-170.814,00
-149.063,71
-115.267,08
-468.026,60
-490.071,00
-962.249,46
321.519,00
301.847,39
318.835,00
-644.400,00
-654.154,90
-646.345,09
-167.190,00
-609.941,95
-140.516,51
-58.949,04
-71.930,00
-61.017,72
18.840,00
49.610,30
16.984,59
-37.400,00
-32.848,03
-11.981,42
-53.370,00
-77.779,99
-63.952,21
-424.813,23
-312.701,00
-269.540,83
0,00
0,00
0,00
-92.700,00
-44.607,23
-198.893,92
-220.001,00
-224.933,60
-225.919,31
-32.200,00
-23.947,44
-35.422,30
30.340,01
-15.000,00
-219.314,20

0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
-891.808,16

0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00

B Resultat af anlæg

-641.808,16

250.000,00

250.000,00

C Resultatopgørelse

-611.468,15

235.000,00

30.685,80

* Budgettet er ikke revideret
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¤BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_RESULTATDISPONERING_TAG¤

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

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
721150 Langfristet gæld
741110 Menighedsrådets frie midler
741151 Frie midler - synsudsatte arb. endnu ej udført
742010 Årsafslutningskonto

Før disponering

Disponering

Efter disponering

-10.108,89

0,00

-10.108,89

-160.000,00

0,00

-160.000,00

1.625.000,00

641.808,16

2.266.808,16

-459.087,14

58.659,99

-400.427,15

0,00

-89.000,00

-89.000,00

611.468,15

-611.468,15

0,00
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Forklaring til resultatdisponering

Videreførte anlægsmidler:
Saldoen fremkommer således:
Saldo ved årets begyndelse
Anlægsudgifter 2019
Hjemtaget midler som Stiftslån
Saldo ved årets udgang

0 kr.
891.808 kr.
-891.808 kr.
0 kr.

Frie midler – afgrænsede projekter:
Frie midler – synsudsatte arbejder endnu ikke udført
Forsatsvinduer til kirken (2018)
Restbeløb til kirkedige (2019)

60.000 kr.
29.000 kr.

Frie midler – synsudsatte arbejder endnu ikke udført

89.000 kr.

I alt frie midler – afgrænsede projekter

89.000 kr.

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
Bank- og Girokonti
638140-60
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
721150
741110
741150-55

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Langfristet gæld
Menighedsrådets frie midler
Frie midler - afgrænsede projekter

Primo
2019

Ultimo
2019

4.577.539,45

4.639.039,31

14.530,93
68.291,04
10.108,89
4.484.608,59

12.566,93
42.819,21
10.108,89
4.573.544,28

0,00

0,00

643.333,07

739.903,29

643.327,07
6,00

739.904,97
-1,68

5.220.872,52

5.378.942,60

995.803,97

1.607.272,12

-10.108,89
-160.000,00
1.625.000,00
-459.087,14
0,00

-10.108,89
-160.000,00
2.266.808,16
-400.427,15
-89.000,00

-4.484.608,57

-4.573.544,26
-4.573.544,26

Hensættelser
761190

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

-4.484.608,57

Lån
841210-19

-1.625.000,00

-2.266.808,16

Stiftsmiddellån

-1.625.000,00

-2.266.808,16

-107.067,92

-145.862,30

-15.488,26
-2.996,00
-88.583,66

-8.577,07
0,00
-137.285,23

-5.220.872,52

-5.378.942,60

Skyldige omkostninger
951810
Gæld til andre menighedsråd
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt
10 Ligningsbeløb til drift

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

1.801.600,00

1.801.600,00

1.959.600,00

1.801.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.654,00

0,00

0,00

0,00

1.801.600,00

1.801.600,00

2.025.254,00

1.801.600,00

0,00

0,00

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

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt
Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

20 Fælles formål

-12.972,76

-9.350,00

-6.677,79

0,00

0,00

-12.972,76

21 Kirkebygning

-184.191,56

-98.582,00

-92.645,45

0,00

-20.932,40

-163.259,16

-12.277,34

-8.500,00

-73.648,05

0,00

0,00

-12.277,34

23 Sognegård

-165.733,60

-152.802,00

-134.161,36

0,00

-34.159,32

-131.574,28

I alt

-375.175,26

-269.234,00

-307.132,65

0,00

-55.091,72

-320.083,54

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

0,00

-2.300,00

-12,95

0,00

0,00

0,00

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-229.293,90

-310.685,00

-343.782,23

10.333,20

-177.681,69

-61.945,41

32 Kirkelig undervisning

-131.167,00

-158.010,00

-108.958,51

0,00

-99.171,17

-31.995,83

33 Diakonal virksomhed

-5.223,67

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

-5.223,67

34 Kommunikation

-10.658,65

-58.609,00

-46.892,52

0,00

0,00

-10.658,65

35 Kirkekor

30 Fælles formål

-26.379,46

-88.310,00

-97.985,02

0,00

-22.572,36

-3.807,10

36 Kirkekoncerter

-4.514,46

-21.950,00

-21.750,87

0,00

-4.514,46

0,00

37 Foredrags- og mødevirksomhed

-1.636,42

600,00

-98,00

0,00

0,00

-1.636,42

-408.873,56

-640.464,00

-620.680,10

10.333,20

-303.939,68

-115.267,08

I alt

4 Kirkegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-438.821,00

-551.313,43

318.835,00

-625.412,69

-129.739,08

-31.709,83

-22.250,00

-32.473,53

0,00

-20.932,40

-10.777,43

0,00

-29.000,00

-378.462,50

0,00

0,00

0,00

-468.026,60

-490.071,00

-962.249,46

318.835,00

-646.345,09

-140.516,51

-436.316,77

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

I alt

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

51 Præstebolig 1

-58.949,04

-71.930,00

-61.017,72

16.984,59

-11.981,42

-63.952,21

I alt

-58.949,04

-71.930,00

-61.017,72

16.984,59

-11.981,42

-63.952,21

5 Præstebolig mv.

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

6 Administration og fællesudgifter
60 Fælles formål

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-24.855,61

-40.300,00

-31.382,78

0,00

-- Regnskab 2019 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0,00

-24.855,61

-67.473,04

-44.820,00

-43.288,25

0,00

0,00

-67.473,04

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-189.560,64

-59.281,00

-3.497,30

0,00

-161.482,38

-28.078,26

64 Økonomi

-103.937,40

-81.000,00

-105.014,56

0,00

0,00

-103.937,40

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-38.986,54

-64.700,00

-63.408,66

0,00

-37.411,54

-1.575,00

66 Personregistrering - kirkelig

0,00

0,00

-1.126,00

0,00

0,00

0,00

67 Efteruddannelse

0,00

0,00

-6.543,00

0,00

0,00

0,00

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

0,00

-1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

0,00

-21.000,00

-15.280,28

0,00

0,00

0,00

-424.813,23

-312.701,00

-269.540,83

0,00

-198.893,92

-225.919,31

65 Personregistrering - civil

I alt

7 Finansielle poster
70 Renter af stiftslån
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

I alt

8 Anlægsramme
85 Præsteboliger
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-36.054,82

-31.300,00

-36.250,00

-4.396,59

100,00

126,36

0,00

4.902,75
-35.422,30

0,00

0,00

-36.054,82

1.796,12

0,00

0,00

-4.396,59

101,08

126,36

0,00

0,00

-1.000,00

10.405,36

4.902,75

0,00

0,00

-32.200,00

-23.947,44

5.029,11

0,00

-40.451,41

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-891.808,16

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

-891.808,16

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

-641.808,16

250.000,00

250.000,00
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
24 T, Sdr.Felding N

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
Gr.areal 3518m2
1.250.000
281.400

Nørrelandet, Sdr.F. 2e

Gr.areal 1550m2

Ejendomsværdi i alt

Areal

1.450.000

Skyldig
Grundskyld*

108.500

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Beboelse (Præstebolig)
Sognehus

2.700.000

*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.

Sønder Felding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43306014, Regnskab 2019, Afleveret d. 23-03-2020 09:15

Kollektregnskab 2019, Sdr. Felding Kirkekasse
Høstoffer:
Menighedsfakultetet
Kr.Forbund Studerende

2.697,50 kr.
2.697,50 kr.

I alt

5.395,00 kr.

Saldo primo, kollektkonto
Indsamlede midler
Indsamlede midler, videreformidlet jf. ovenfor
Bankgebyr og renteudgift

6,00 kr.
5.395,00 kr.
‐5.395,00 kr.
‐7,68 kr.

Saldo ultimo, kollektkonto

‐1,68 kr.

bilag

Dato

31-12-2018
25.
26.
27.
28.

2/1-2019
31/1-2019
27/3-2019
27/3-2019

10/3-2020

GOSPEL FOR CHRIST, SOR. FELDING
Indestående i bank
leje af trailer, Eske
Gebyr
Rente
Konto ophævet
Indtægter i alt
Udtræk i alt
Indestående i bank

indtægt

udgift

5.105,43
627,45
1
5,28
4471,70

o
5.105,43

o

Biregnskab vedr. Renovering Præstebolig, 2019

Saldo primo
Afholdte udgifter i 2019

0,00 kr.
891.808,16 kr.
891.808,16 kr.

Finansieret af Stiftet (= stiftslån)
Saldo ultimo

‐891.808,16 kr.
0,00 kr.

Biregnskab vedr. samarbejde med Troldhede Kirkekasse 2019

Lønudgifter mv. vedr. fælles organist og præstesekretær
Andre omkostninger vedr. samarbejde

518.708 kr.
68.071 kr.

Udgifter i alt

586.779 kr.

Dækket af Sdr. Felding Kirkekasse
Dækket af Troldhede Kirkekasse

389.383 kr.
197.397 kr.

I alt

586.780 kr.

