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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Hjerm
Vestre-Hjerm Østre Sogne.
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 driftsresultat er et underskud på kr. – 152.222,51.
Frie midler udgør primo kr. 293.935,40. Der er i 2019 omlagt kr. 50.000,00 fra frie
midler til anlægsprojektet vedr. maskinhus, underskud på resultat kr. 152.222,51, hvilket
medfører, at frie midler ultimo udgør kr. 91.712,89.
Der er i 2019 tilsagn om brug af frie midler til drift på i alt kr. 63.000. Der er
anvendt kr. 9.554 til lydanlæg, kr. 10.922 til låge i kælderskakt ved præstebolig, kr.
8.244 til maling af kirkedøre.
Endvidere er der tilsagn om lønstigninger og konfirmandhjælp på i alt kr. 40.100, samt
overførsel til Det Fælles Regnskabskontor kr. 50.000.
Den samlede lønudgift er for 2019 budgetteret til kr. 1.518.000, og der er afholdt
udgifter på i alt kr. 1.605.099, heri er udgiften til Det Fælles Regnskabskontor kr.
50.000, lønstigning og konfirmandhjælp i alt kr. 40.100 hvortil der er givet tilsagn om
anvendelse af frie midler. Den ordinære lønudgift udgør herefter kr. 1.514.999. Der er
budgetteret med kr. 30.100 til rengøring i tjenestelige lokaler. Der er afholdt
lønudgifter til rengøring i tjeneste lokaler i alt kr. 20.400, et mindre forbrug på kr.
9.700. I 2019 afholdes udgiften kr. 28.600 efter regning. Der udbetalt feriepenge optjent
i 2019 til medarbejder, som er stoppet på i alt kr. 13.400.
Vedrørende formål ex. løn:
Formål 2:
2100: De samlede udgifter på ordinær drift af kirkerne udgør kr. 126.600, budgetteret med
kr. 115.500, en overskridelse på kr. 11.100. Kalkning af Vestre kirke udgør kr. 52.400
budgetteret med kr. 30.000, en merudgift på kr. 22.400. Udgiften til el og varme er
budgetteret til kr. 65.000, og den samlede udgift udgør kr. 53.200, en besparelse på kr.
11.800. Der er afholdt udgift til konsulent i forbindelse med eventuel renovering af
Vestre Kirke på kr. 3.100.
2200: De samlede udgifter af ordinær drift vedrørende inventar i kirkerne udgør kr.
52.700, budgetteret med kr. 29.500, en overskridelse på i alt kr. 23.200. Den samlede
udgift til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer udgør kr. 45.000.
Udgiften til reparation af orglet og eftersyn udgør alene i alt kr. 22.200, eftersyn af
klokker udgør kr. 6.600, budgetteret med kr. 28.500 i alt. Dertil kommer udgifter til
varmestyring kr. 8.000, brand-slukningsudstyr kr. 4.600. Der er anskaffet overvågning i
Østre kirke for kr. 3.500.
2500: De samlede udgifter udgør kr. 73.800, budgetteret til kr. 29.800. En overskridelse
på i alt kr. 44.000. Der er anskaffet en projektor til kr. 18.450, merudgift til
rengøring kr. 28.600.
Formål 3:
3100: Samlet besparelse på i alt kr. 8.600. Kr. 3.600 vedrørende udsmykning, samt kr.
4.400 vedr. noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.
3200: Samlet besparelse på i alt kr. 7.300 på undervisningsmateriale. Det er varierende
fra år til, da konfirmandholdenes størrelse er forskellige fra årgang til årgang.
Formål 4:
4000: De samlede indtægter udgør kr. 560.600 og budgetteret kr. 588.100, en mindre
indtægt på i alt kr. 27.500. Dette skyldes væsentligst mindre salg af planter,
vedligehold og rengøring. De samlede udgifter udgør kr. 242.700, budgetteret til kr.
258.200, en besparelse på i alt kr. 15.500. Besparelse på kr. 27.400 på planter,
vedligehold og rengøring, ekstra udgifter til renovering af bænke på kirkegården kr.
9.700. Udgifter til vedligeholdelse af maskiner budgettet til kr. 20.000, afholdt
udgifter på i alt kr. 43.400, et merforbrug på kr. 23.400, ej budgetteret
konsulentydelser på i alt kr. 5.400. Kørsel af affald budgetteret til kr. 24.000 og
afholdte udgifter udgør kr. 12.700, en besparelse på kr. 11.300.
4100: Der er anskaffet afstivningsmateriale til i alt kr. 6.600, som ikke er budgetteret
udgift.
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Formål 5:
De samlede udgifter på ordinær drift af præstebolig er kr. 35.100 mod budgetteret kr.
48.000. En samlet besparelse på kr. 12.900. Der er ikke afholdt udgifter på bygningen,
men budgetteret kr. 13.000, så en besparelse på kr. 13.000. Derimod er der afholdt
udgifter til køb af ny vaskemaskine til kr. 8.100, som ikke er budgetteret. Der er
budgetteret kr. 10.000 til præstegårdshaven. Dette er pt. udsat.
Formål 6:
Samlet er det et mindre forbrug i forhold til budgettet på i alt kr. 11.200. Der er
budgetteret med udgifter til kørsel med kr. 9.000 og ikke afholdt udgifter, besparelse på
kr. 9.000, efteruddannelse budgetteret til kr. 28.000 og afholdt kr. 1.800, en besparelse
på kr. 26.200. Udgifter til repræsentation i alt er budgetteret til kr. 30.200, og der er
afholdt udgifter på i alt kr. 18.300, en besparelse på kr. 11.900. Der er afholdt
udgifter til annoncering af ny organist ikke budgetteret udgift på i alt kr. 22.200, ikke
budgetteret anskaffelse af IPad til organisten kr. 7.300, printer til præstesekretæren
kr. 5.500, ekstra store udgifter til gebyrer i pengeinstitutter kr. 3.000.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Samarbejde med alle menighedsråd i Struer provsti om Det Fælles Regnskabskontor.
Regnskabsmæssig registrering i Gimsing Menighedsråd. Kontaktperson er Fællesudvalget.
Samarbejde med Gimsing Menighedsråd om gensidig forpligtelse til vikardækning for
organisterne i de to sogne.
Samarbejde med Struer Menighedsråd om dækning af 60 timer pr. år i Struer Kirke. Ligning
i Hjerm Vestre og Hjerm Østre.
Samarbejde med Mejrup, Borbjerg og Hogager menighedsråd om fælles præstesekretær er
ophørt i 2019.
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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.
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))

1.728.000,00

Budget
2019*
1.728.000,00

Regnskab
2018
1.910.000,04

-1.880.222,51 -1.728.000,00 -1.830.430,46
-337.978,81
-269.834,00
-286.515,24
0,00
0,00
0,00
-95.050,00
-65.539,46
-67.088,26
-174.784,00
-220.975,78
-270.890,55
-908.370,81
-950.810,00
-881.380,84
2.500,00
3.307,86
2.085,60
-745.810,00
-691.537,69
-735.802,36
-207.500,00
-193.151,01
-174.654,05
-401.011,67
-311.727,00
-456.291,41
588.083,00
451.006,52
560.550,95
-633.620,00
-660.554,84
-708.342,06
-266.190,00
-246.743,09
-253.220,56
1.459,83
-1.500,00
3.549,35
46.500,00
43.644,44
47.593,74
0,00
0,00
0,00
-48.000,00
-40.095,09
-46.133,91
-234.137,72
-194.903,00
-206.523,60
0,00
2.609,43
0,00
-43.520,00
-91.969,59
-93.866,17
-151.383,00
-117.163,44
-140.271,55
774,00
-3.268,72
-183,33
-152.222,51
0,00
79.569,58

0,00
0,00
510.000,00
0,00
-85.831,58
0,00

0,00
0,00
510.000,00
0,00
-510.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-21.810,43
0,00

B Resultat af anlæg

424.168,42

0,00

-21.810,43

C Resultatopgørelse

271.945,91

0,00

57.759,15

* 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

-122.039,75

0,00

-122.039,75

-21.913,14

0,00

-21.913,14

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-262.707,00

0,00

-262.707,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-293.935,40

202.222,51

-91.712,89

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

-228.189,57

-474.168,42

-702.357,99

742010 Årsafslutningskonto

-271.945,91

271.945,91

0,00

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

Årets bevægelser på arv og donationer:
OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

721160 Arv og donationer

Primo

-1.861,04
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Bevægelse

0,00

Ultimo

-1.861,04

FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Primo
2019

Ultimo
2019

4.060.183,41

3.965.240,12

53.302,48
-10.120,70
21.913,14
3.995.088,49

82.587,72
8.062,25
21.913,14
3.852.677,01

0,00

0,00

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

1.057.913,45

1.247.303,48

77.060,86
122.039,75
858.812,84

279.585,81
122.039,75
845.677,92

Aktiver i alt

5.118.096,86

5.212.543,60

-930.645,90

-1.202.591,81

-122.039,75
-21.913,14
-262.707,00
-1.861,04
-293.935,40
-228.189,57

-122.039,75
-21.913,14
-262.707,00
-1.861,04
-91.712,89
-702.357,99

-3.995.088,49

-3.852.677,01

-3.995.088,49

-3.852.677,01

0,00

0,00

-192.362,47

-157.274,78

-106.397,46
-74.490,58
-11.474,43

-114.556,04
0,00
-42.718,74

-5.118.096,86

-5.212.543,60

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer

PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
721160
741110
741120
Hensættelser
761190

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

Lån
Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
951810
Gæld til andre menighedsråd
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

1.728.000,00

1.728.000,00

1.910.000,04

1.728.000,00

0,00

0,00

I alt

1.728.000,00

1.728.000,00

1.910.000,04

1.728.000,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-181.559,92

-180.410,00

-134.686,36

0,00

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-62.255,92

-29.500,00

-67.881,78

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

-94.162,97

-59.924,00

-83.947,10

-337.978,81

-269.834,00

-286.515,24

21 Kirkebygning

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-46.696,20

-134.863,72

0,00

0,00

-62.255,92

0,00

-20.392,06

-73.770,91

0,00

-67.088,26

-270.890,55

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

-607.920,78

-612.530,00

-577.112,42

2.085,60

-549.014,29

-60.992,09

32 Kirkelig undervisning

-46.979,46

-51.820,00

-57.326,54

0,00

-16.768,55

-30.210,91

33 Diakonal virksomhed

-32.232,75

-46.700,00

-30.632,51

0,00

0,00

-32.232,75

34 Kommunikation

-65.176,81

-70.480,00

-70.933,99

0,00

-22.730,68

-42.446,13

35 Kirkekor

-80.323,39

-87.600,00

-65.745,72

0,00

-75.279,35

-5.044,04

36 Kirkekoncerter

-57.130,72

-62.480,00

-68.327,61

0,00

-54.987,49

-2.143,23

37 Foredrags- og mødevirksomhed

-17.406,90

-18.000,00

-10.102,05

0,00

-17.022,00

-384,90

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

-1.200,00

-908.370,81

-950.810,00

-881.380,84

2.085,60

-735.802,36

-174.654,05

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

39 Kontingent til DSUK

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

-312.798,14

-230.247,00

-358.683,30

560.550,95

-630.668,88

-242.680,21

-88.213,53

-81.480,00

-97.608,11

0,00

-77.673,18

-10.540,35

-401.011,67

-311.727,00

-456.291,41

560.550,95

-708.342,06

-253.220,56

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

51 Præstebolig 1

1.459,83

-1.500,00

3.549,35

47.593,74

0,00

-46.133,91

I alt

1.459,83

-1.500,00

3.549,35

47.593,74

0,00

-46.133,91
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Formål
Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

60 Fælles formål

-42.983,79

-20.971,00

-23.168,00

0,00

0,00

-42.983,79

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-33.712,59

-56.250,00

-35.716,65

0,00

-1.095,00

-32.617,59

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-49.099,42

-27.912,00

-19.766,39

0,00

0,00

-49.099,42

6 Administration og fællesudgifter

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

-8.825,00

-7.500,00

-11.178,65

0,00

0,00

-8.825,00

64 Økonomi

-54.998,75

-10.750,00

-50.750,00

0,00

-50.000,00

-4.998,75

65 Personregistrering - civil

-21.837,64

-12.800,00

-14.898,12

0,00

-21.837,64

0,00

66 Personregistrering - kirkelig

-20.933,53

-30.720,00

-35.755,47

0,00

-20.933,53

0,00

-1.747,00

-28.000,00

-112,00

0,00

0,00

-1.747,00

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

0,00

0,00

-798,40

0,00

0,00

0,00

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

0,00

0,00

-14.379,92

0,00

0,00

0,00

-234.137,72

-194.903,00

-206.523,60

0,00

-93.866,17

-140.271,55

63 Bygning

67 Efteruddannelse

I alt

7 Finansielle poster
72 Øvrige renteudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-5.285,76

0,00

-3.908,35

0,00

0,00

-5.285,76

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273,92

274,00

219,14

273,92

0,00

0,00

4.828,51

0,00

420,49

4.828,51

0,00

0,00

-183,33

774,00

-3.268,72

5.102,43

0,00

-5.285,76

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

I alt

8 Anlægsramme

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

83 Kirkegård

-85.831,58

-510.000,00

-21.810,43

0,00

0,00

-85.831,58

92 Ligningsbeløb anlæg

510.000,00

510.000,00

0,00

510.000,00

0,00

0,00

I alt

424.168,42

0,00

-21.810,43

510.000,00

0,00

-85.831,58
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
4 g Den mellemste del

Ejendomsværdi i alt

Areal

6.777 m2

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
1.800.000

Skyldig
Grundskyld*

126.800

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Præstebolig

1.800.000

*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
SAT7
KFS
DFS
Folkekirkens Nødhjælp
Børneklubben
FDF
Klub 1/2 syv
Promission
Åbne Døre
Alpha Danmark
KFUM/K
Tanzania
Parasollen
Varmestuen Kirkens korshær
Indre Mission
Gideonitterne
Ialt kr.
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694,50
100,00
150,00
502,00
435,00
435,00
435,00
800,00
350,00
180,00
540,00
2.318,00
3.838,00
3.838,00
406,00
181,00
15.202,50

Samarbejde med alle menighedsråd i Struer provsti om Det Fælles Regnskabskontor.
Regnskabsmæssig registrering i Gimsing Menighedsråd. Kontaktperson er
Fællesudvalget.

Samarbejde med Gimsing Menighedsråd om gensidig forpligtelse til vikardækning
for organisterne i de to sogne.

Samarbejde med Struer Menighedsråd om dækning af 60 timer pr. år i Struer Kirke.
Ligning i Hjerm Vestre og Hjerm Østre.

Samarbejde med Mejrup, Borbjerg og Hogager menighedsråd om fælles
præstesekretær er ophørt i 2019.

