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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for
Vesterbro 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 Vesterbro Sogns menighedsråd
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vesterbro Sogns menighedsråd (kirkekassen) 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 kirke- og 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt 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.

Side B-1
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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.
 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 sognet ikke
længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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.
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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.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Menighedsrådet er ansvarligt 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 ansvarligt 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.
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.
København, den 11. september 2020

11-09-202

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor
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Bemærkninger til regnskab for Vesterbro Sogns Menighedsråd 2019
Regnskabet viser et driftsunderskud på kr. 1.045.627 svarende til ca. 3 pct. af indtægterne.
Menighedsrådets frie midler udgjorde pr. 1.1.2019 et overskud på kr. 24.211. Dette ændres pr. 31.12.2019
til et underskud på kr. 916.285.
Resultatet er ikke tilfredsstillende.
2019 har økonomisk været et vanskeligt år. I den første del af året har regnskabsfunktionen ikke fungeret
tilfredsstillende, idet der har været stor forsinkelse i den regnskabsmæssige registrering og mange
transaktioner er bogført forkert. Med virkning fra august overdrog menighedsrådet regnskabsfunktionen til
Kirkeadministration (KAM) for at styrke kvalitet og rettidighed i bogføringen, hvilket er en forudsætning for
at kunne styre økonomien. De følgende forklaringer af driftsunderskuddet skal læses med det forbehold, at
ikke alle bogføringsfejl er rettet, hvilket giver en vis usikkerhed om de enkelte poster, men ikke om det
samlede resultat.
Der er mange afvigelser mellem budget og regnskab, og det skal i den forbindelse nævnes, B-honorarer,
som samlet set udgør ca. kr. 1,6 mio., i regnskabet er medtaget under løn, mens de i budgettet er medtaget
under øvrig drift.
Underskuddet skyldes overvejende en række ekstraordinære udgifter:
-

-

-

-

Bygningsdrift: Der er bl.a. gennemført flere udvendige vedligeholdelsesopgaver end forudsat – ca.
kr. 100.000 og foretaget nogle større indkøb (bl.a. etablering af trådløst netværk i Kristkirken ca. kr.
37.000 og indkøb af ny katafalk ca. kr. 53.000) – budgetoverskridelse i alt ca. kr. 300.000.
Kommunikation: Udarbejdelse af ny visuel identitet kr. 200.000. Der er i budgettet medregnet
tilskud fra Folkekirkens Udviklingsfond kr. 195.000. Da projektet først afsluttes i 2020 modtages
tilskuddet først her, mens en stor del af udgifterne (ca. kr. 99.000) er med i regnskabet for 2019.
Administration: Rekrutteringsudgifter ifm. ansættelse af ny administrationschef (ca. kr. 185.000),
udarbejdelse af situationsanalyse (ca. kr. 125.000), Kirkeadministration (ca. kr. 186.000) –
budgetoverskridelse i alt ca. kr. 500.000
Renter af lån i stiftsmidler figurerer under drift med ca. kr. 66.000, selvom de dækkes af samlet
bevilling til anlæg.

Der har også været en stor merudgift i forbindelse med ekstraordinært store fratrædelsesomkostninger.
Disse udgifter optræder i regnskabet under en række forskellige formål, især under administration. Der er
modtaget ekstrabevilling fra provstiet til dækning heraf, og denne ekstrabevilling optræder under fælles
indtægter.
Da der er tale om engangsudgifter, anser menighedsrådet ikke budgetoverskridelsen som udtryk for et
generelt overforbrug. Der er brug for stram økonomistyring, og menighedsrådet har nu etableret
forretningsgange, som muliggør dette.
Under anlæg bemærkes, at der er et underskud på ombygningsprojektet i Enghave Kirke på ca. kr. 1,9 mio.
Byggeregnskab er endnu ikke afsluttet, om der pågår en udredning af årsagen.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Samarbejde om drift af Mødestedet med Sydhavn Sogn og Danmission. Kirkekassens bidrag indbetales til
Danmission som fører regnskabet for Mødestedet. Samarbejdet er ophørt pr. 30/6 2019.
Samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti om præsters videre- og efteruddannelse i samarbejde med
provsti og øvrige sogne i provstiet. Samarbejdet administreres af provstiudvalget.

Musikpædagogisk samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti i samarbejde med øvrige sogne i provstiet.
Samarbejdet administreres af menighedsrådet. Bidrag fra provstiet og andre kirkekasser er indtægtsført
under formål 33. Biregnskab er vedlagt.
Samarbejde i Kirkeadministration (KAM) om regnskab og løn. KAM’s medlemssogne og regnskaber kan ses
på KAM’s hjemmeside.

Ø

I alt

Røgsikring
Fratrædelsesudgifter

Projekt

Tillægsbevillinger 2019

Videreførte midler primo/ultimo

Saldi i alt.

8018 Gethsemane Kirke, elarbejde
8019 Facadeafrensning, Kristkirken
8020 Støjisolering vinduer,
Gethsemane kirke
8023 Nyt varmeanlæg, Kristkirken
8090 Renovering af trappe/indgang,
Gethsemane kirke
8091 Forundersøgelse utætheder,
Eliaskirken
8092 Menigssal, Enghave
Våbenhus, Sct.Matthæus
Rep. af varmesystem, Apostel
8100 Sognegård
8101 Ombygning af Valdemarsgade
27 Ny sognegård, Vesterbrogade 59
8102
8500 Præsteboliger
8505 Køb af Sønder Boulevard 53
8506 Køb af Reventlowsgade 16
Salg af Vesterbrogade 52
Salg af Saxogade 5

8000 Kirkebygning
8002 Renovering af Enghave Kirke
8007 Apostelkirken nye stole
8008 Sct. Matthæus: Pinakler
8011 Apostelkirken: Renovering
Køkken ogmenighedssal
8015 Midlertidig Varmesystem, Sct.
Mattæus
8016 Renovering af konfirmandstue og
toiletter Sct.Matthæus
8017 Nyt varmesystem- Sct. Matthæus

Projekt

Oversigt over anlægsarbejder:
Anlægsmidler
ifølge
budget 2019

Overførte
midler
fra 2018

0

-0,49
897.343,00

1.126.987

314.449
812.538

Bevillinger
modtaget
2019

5.561.051,00

-5.654.903,84 1.900.000,00
-85.000,00

Forbrug
i 2019

0,00

314.449,00
8.500.000,00
971.750,00
5.088.417,19

1.126.987

314.449
812.538

8505
Løn

Forbrug
ført på
kontonummer

0,00
0
0
0
0

Midler
overføres
til 2020

314.449,00 -65.734,81

Frie midler

-916.285,25

-1.045.626,73
65.734,81
39.394,88
-940.497,04
24.211,79

8.916.918,15

-4.031.801,57
-1.177.521,82
11.624,75 8.379.500,00
971.750,00
-0,49
0,00
39.394,88 9.814.261,15

Driftsresultat / Frie midler
Driftsresultat 31.12.19
Overførsler
Afsluttet anlæg
Driftsresultat overført til frie midler
Frie midler 01.01.2019

1. Kr. 11.624,75 er betalt over drift.

0,00 9.471.750,00

-3.440.454,84
591.346,73
-85.000,00 1.092.521,82
8.500.000,00
108.875,25
971.750,00
-0,49
21.267.275,38 11.413.619,35

6.647.566,66
79.398,57

6.667.636,41
137.500,00

6.667.636,41
137.500,00

20.069,75
58.101,43

-28.500,00
147.125,00
56.503,00

28.500,00

0,00
147.125,00
56.503,00

147.125,00
56.503,00

-6.015,63
0,00

-121.072,23
383.172,25
171.012,40

504.098,79

173.148,75

0,00

0,00

6.015,63

0,00
0,00

27.770,62

-1.871.906,28
66.237,13
16.373,72
-544.807,59

Afsluttede
Videreførte
anlægsarb. anlægsmidler
overskud (+)
til 2020
underskud (-)
(+eller -)

0,00

448.572,23
104.093,75
53.562,60

4.373.457,96

0,00

903.388,44
39.877,50
1.662,30
3.583.573,96

Regnskab
for 2019
(forbrug)

327.500,00
487.266,00
224.575,00

4.877.556,75

0,00
0,00
97.500,00

-145.125,63

-968.517,84
106.114,63
18.036,02
3.038.766,37

Midler til
rådighed
i 2019

173.148,75
-65.734,81

Godkendt Godkendt
Eksterne
overførsel konvertering
tilskud
fra/til drift
mellem
projekt
(+/-)
anlægsaktiv. Anlægsrente
Stiftsrenter
(+/-)
Salgssummer

173.148,75
5.088.417,19

Tillægsbevillinger
anlæg
5% midler

31.12

27.770,62

327.500,00
487.266,00
127.075,00

plus =
hjemtagne
lån
minus =
betalte
afdrag

Opdateret
pr.:

27.770,62

-968.517,84
106.114,63
18.036,02
319.556,37 2.719.210,00

Videreførte
anlægsmidler
fra 2018
(+ eller -)

plus =
hævede
opsparinger
minus =
gennemførte
opsparinger

Styring anlægsaktiviteter og opgørelse driftsoverskud 2019 Vesterbro Sogn
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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.
Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.
Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).
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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))

Budget
2019*

Regnskab
2018

30.250.779,20 29.431.288,00 29.670.719,00
-31.296.405,93
-7.962.652,33
691.959,47
-2.973.099,18
-5.681.512,62
-17.230.716,68
1.853.550,99
-14.878.582,26
-4.205.685,41
0,00
0,00
0,00
0,00
-454.210,77
396.192,08
0,00
-850.402,85
-5.539.214,41
0,00
-3.218.976,44
-2.320.237,97
-109.611,74
-1.045.626,73

-29.431.288,00 -29.773.628,42
-7.625.479,00 -7.149.031,48
786.000,00
858.383,44
-3.023.052,00 -3.011.920,87
-5.388.427,00 -4.995.494,05
-17.011.893,00 -16.867.386,71
2.161.500,00 1.306.129,97
-13.203.193,00 -13.582.333,62
-5.970.200,00 -4.591.183,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-377.350,00
-448.008,99
504.650,00
500.045,24
0,00
0,00
-882.000,00
-948.054,23
-4.426.188,00 -5.310.739,59
0,00
30.907,26
-2.738.416,00 -3.028.064,59
-1.687.772,00 -2.313.582,26
9.622,00
1.538,35
0,00
-102.909,42

0,00
0,00
0,00
9.362.874,75
0,00
0,00
5.875.500,00 5.561.051,00 2.290.316,00
-9.620.875,55 -3.661.051,00 -11.462.036,19
0,00
0,00
0,00
-1.683.868,55 -1.900.000,00 -5.739.903,84

B Resultat af anlæg

3.933.630,65

0,00 -14.911.624,03

C Resultatopgørelse

2.888.003,92

0,00 -15.014.533,45

* 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

Før disponering

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
742010 Årsafslutningskonto

Efter disponering

-3.997.588,31

3.997.588,31

0,00

0,00

5.088.417,19

5.088.417,19

-24.211,79

940.497,04

916.285,25

-897.343,00

-8.916.918,15

-9.814.261,15

-2.888.003,92

2.888.003,92

0,00

721150 Langfristet gæld
741110 Menighedsrådets frie midler

Disponering

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

Primo

721160 Arv og donationer

-116.726,98
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Bevægelse

-251.472,00

Ultimo

-368.198,98

FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
Debitorer
612110-619019 Andre tilgodehavender
619030
Kirke- og præsteembedekapitaler

Primo
2019

Ultimo
2019

5.918.717,47

1.704.514,83

623.085,90
1.298.043,26
3.997.588,31

683.743,50
1.020.771,33
0,00

10.599,41

8.092,23

10.599,41

8.092,23

445.787,70

7.603.296,00

-410.306,05
761.257,72
94.836,03

6.539.641,14
804.452,61
259.202,25

6.375.104,58

9.315.903,06

-5.035.870,08

-4.177.757,69

-3.997.588,31
0,00
-116.726,98
-24.211,79
-897.343,00

0,00
5.088.417,19
-368.198,98
916.285,25
-9.814.261,15

Hensættelser

0,00

0,00

Lån
841220-39

0,00

-5.088.417,19

0,00

-5.088.417,19

Værdipapirer
581210

Værdipapirer frie midler

Likvide beholdninger
638105
Bank drift og anlæg
638140-60
Bank- og Girokonti
639110-30
Kontant- og udlægskasser
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721130
721150
721160
741110
741120

Kirke- og præsteembedekapital
Langfristet gæld
Arv og donationer
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler

Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030
Deposita mv.
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

-1.339.234,50

-49.728,18

-15.400,00
0,00
-11.400,00
-1.312.434,50

-6.554,00
-101.859,75
-11.400,00
70.085,57

Passiver i alt

-6.375.104,58

-9.315.903,06
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Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

29.438.241,33

10 Ligningsbeløb til drift

29.431.288,00 29.209.383,04 29.438.241,33

0,00

0,00

812.537,87

0,00

0,00

29.431.288,00 29.670.719,00 30.250.779,20

0,00

0,00

812.537,87

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

30.250.779,20

I alt
Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

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

0,00

461.335,96

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

-7.039.674,16

-6.757.461,00

-6.559.664,21

313.565,49

-2.843.096,97

-4.510.142,68

-716.527,37

-603.000,00

-510.474,78

0,00

0,00

-716.527,37

337.020,38

332.000,00

437.163,28

378.393,98

0,00

-41.373,60

-517.273,40

-555.018,00

-488.059,49

0,00

-103.804,43

-413.468,97

-26.197,78

-42.000,00

-27.996,28

0,00

-26.197,78

0,00

-7.962.652,33

-7.625.479,00

-7.149.031,48

691.959,47

-2.973.099,18

-5.681.512,62

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

30 Fælles formål

-1.184.588,21

-1.184.376,00

-1.136.693,02

0,00

-1.184.588,21

0,00

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-7.185.029,52

-7.459.743,00

-7.283.139,64

146.436,12

-6.185.081,86

-1.146.383,78

32 Kirkelig undervisning

-803.852,62

-654.302,00

-597.203,41

0,00

-442.472,03

-361.380,59

33 Diakonal virksomhed

-2.308.623,06

-2.325.704,00

-2.806.802,53

1.380.260,26

-2.814.170,48

-874.712,84

34 Kommunikation

-2.194.640,64

-1.924.286,00

-1.422.491,06

0,00

-1.387.751,67

-806.888,97

35 Kirkekor

-1.480.681,63

-1.591.516,00

-1.608.070,12

51.257,00

-1.261.237,24

-270.701,39

-813.083,61

36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

4 Kirkegård

-669.842,00

-797.360,96

71.204,00

-829.481,74

-54.805,87

-1.258.417,39

-1.200.324,00

-1.213.825,97

204.393,61

-773.799,03

-689.011,97

-1.800,00

-1.800,00

-1.800,00

0,00

0,00

-1.800,00

1.853.550,99 -14.878.582,26

-4.205.685,41

-17.230.716,68 -17.011.893,00 -16.867.386,71
Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

0,00

I alt

5 Præstebolig mv.

0,00

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

0,00

0,00

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

51 Præstebolig 1

-454.210,77

-377.350,00

-448.008,99

396.192,08

0,00

-850.402,85

I alt

-454.210,77

-377.350,00

-448.008,99

396.192,08

0,00

-850.402,85
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Formål

6 Administration og fællesudgifter
60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

-804.245,44

-833.772,00

7 Finansielle poster

-850.959,94

0,00

0,00

-804.245,44

-757.476,96

-479.025,00

-599.262,70

0,00

-417.032,74

-340.444,22

-1.148.885,81

-790.550,00

-1.021.725,64

0,00

-632.034,52

-516.851,29

-288.588,62

-253.667,00

-320.807,26

0,00

-165.555,56

-123.033,06

-986.442,98

-651.187,00

-883.916,50

0,00

-734.807,11

-251.635,87

-1.233.907,52

-1.105.988,00

-1.138.594,52

0,00

-1.204.115,71

-29.791,81

-63.105,80

-111.999,00

-52.769,09

0,00

-63.105,80

0,00

-256.561,28

-200.000,00

-174.825,78

0,00

-2.325,00

-254.236,28

0,00

0,00

-267.878,16

0,00

0,00

0,00

-5.539.214,41

-4.426.188,00

-5.310.739,59

0,00

-3.218.976,44

-2.320.237,97

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

0,00

-65.734,81

-18.958,39

0,00

0,00

-44.825,54

508,82

243,66

0,00

-526,23

40.000,00

19.987,92

1.231,18

0,00

0,00

9.622,00

1.538,35

1.474,84

0,00

-111.086,58

-65.734,81

0,00

0,00

72 Øvrige renteudgifter

-44.825,54

-35.378,00

-282,57

5.000,00

1.231,18
-109.611,74

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

I alt

8 Anlægsramme
80 Kirkebygning
81 Sognegård
85 Præsteboliger

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

70 Renter af stiftslån

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2019

2019

2018

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

-9.542.704,37

-3.661.051,00 -11.462.036,19

0,00

0,00

-9.542.704,37

-78.171,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-78.171,18

-1.683.868,55

-1.900.000,00

-5.739.903,84

0,00

0,00

-1.683.868,55

91 Salg af anlæg m.v.

9.362.874,75

0,00

0,00

9.362.874,75

0,00

0,00

92 Ligningsbeløb anlæg

5.561.051,00

5.561.051,00

0,00

5.561.051,00

0,00

0,00

314.449,00

0,00

2.290.316,00

314.449,00

0,00

0,00

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

3.933.630,65

0,00 -14.911.624,03 15.238.374,75
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0,00 -11.304.744,10

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

Matr. nr
ejerlav og sogn
195 Udenbys Vester Kvar

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
188 m2
4.750.000
582.900

Skyldig
Grundskyld*

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Tjenestebolig, præst, Abs 5

1166 Udenbys Vester Kva

109 m2

2.500.000

171.400

Tjenestebolig, præst, SøB 5

502 Udenbys Vester Kvar

485 m2

8.700.000

4.962.600

Menighedshus og boliger, V

1186 Udenbys Vester Kva

225 m2

5.950.000

564.100

Tj.bolig, præst (2 lejl), Ve54

2.850.000

444.500

758 Tjenestebolig, præst, Rev 1

195 Vestervold Kvarter

Ejendomsværdi i alt

24.750.000

*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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Indsamlet:

Total:

Mariakirken Kollekt 2019
Hjælpekassen, Mariatjenesten

3.126,00
3.126,00

Total:

Kristkirken, Kollekt 2019

Indsamlet:

Kirkens Korshær
Menighedsplejen
Red Barnet

1.941,50
24.883,50
381,50
27.206,50

Total:

Enghave kirke Kollekt 2019

Indsamlet:

Folkekirkens Nødhjælp
Julehjælp
KFUK's sociale arbejde, Reden
Kirkens Korshær
Kristne i Armenien
LGBT
Menighedsplejen
Ramina
Spejderhjælp
Absalon menighedspleje

2.499,00
738,50
452,00
5.524,50
3.215,50
907,00
5.903,50
347,50
1.470,50
1.092,50
22.150,50

Total:

Eliaskirken Kollekt 2019

Indsamlet:

Blå Kors
Børnesagens Fællesråd
Night Light Café
Nødherberget, Mariakirken
Projektet Safe House, Nigeria

359,50
750,50
2.994,00
3.300,50
1.479,00
8.883,50

Total:

Apostelkirken Kollekt 2019

Indsamlet:

Apostelkirkens asylpulje
Café Exit
Connect København
Farsilejr
Folkekirkens Feriehjælp
Mission Øst
Night Light Café
Safe House, Nigeria
Sat7
Skolen i Dodola
Tværkulturelt Center
Vendepunktet
Menighdspleje
Internationalt Kristent Center, Kbh.
Bibelselskabet

4.549,00
477,50
2.303,00
719,50
1.751,99
1.050,00
244,00
550,50
5.371,00
4.146,00
2.693,49
6.229,50
12.000,00
6.900,00
20,00
49.005,48

Total:

Sct. Matthæus kirken Kollekt 2019
Kirkens Korshær
Menighedspleje
Total:

Alle kollekter i alt:

Indsamlet:
1.460,00
72,50
1.532,50

111.904,48

Udskriftsdato
Side

Saldooversigt, art
Vesterbro Sogn

Regnskabsperiode

01-01-2019

10-03-2020
1
31-12-2019

Posteringstyper: primo, regnskab
Saldo pr. 31-12-2019
Afgrænsning formål: 3388 - 3388

Night Light Café

Debet

Kredit

Saldo

Ordinær ligning i alt (101800..101815)

,00

,00

,00

Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg
3
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i
alt (101820..101828)
Tillægsbevilling

,00

,00

,00

Tillægsbevilling i alt (101830..101836)

,00

,00

,00

Øvrige tilskud i alt (101840..101859)

,00

,00

,00

Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)

,00

,00

,00

,00

161.489,08

-161.489,08

,00

161.489,08

-161.489,08

,00

,00

,00

,00

16.209,46

-16.209,46

Indtægter
Indbetalinger og tilskud
Ordinær ligning

Øvrige tilskud

Salg af varer og tjenesteydelser
118085

Diverse indtægter

Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)
Udgifter
Huslejeudgifter
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)
Løn
Ordinær løn
181610

Feriepenge

181810

Løn

128.250,59

,00

128.250,59

182810

Betaling for lånt eller delt personale

19.851,75

,00

19.851,75

186840

Honorarer (B-indkomst)

47.076,00

19.038,00

28.038,00

195.178,34

35.247,46

159.930,88

7.182,51

,00

7.182,51

378,75

,00

378,75

7.561,26

,00

7.561,26

,00

,00

,00

202.739,60

35.247,46

167.492,14

45,00

,00

45,00

45,00

,00

45,00

630,00

,00

630,00

630,00

,00

630,00

Ordinær løn i alt (180000..186999)
Pension
188310

Pension

188320

ATP (arbejdsgiverandel)

Pension i alt (188300..188399)
Lønrefusioner
Lønrefusioner i alt (188700..189899)
Lønomkostninger i alt (180000..189999)
Andre ordinære driftsomkostninger
Rejser og befordring
221010

Befordring efter regning

Rejser og befordring (221000..221999)
Repræsentation
222010

Repræsentation intern

Repræsentation i alt (222000..222099)
Vedligeholdelse

Udskriftsdato
Side

Saldooversigt, art

Vedligeholdelse i alt (223000..223099)

10-03-2020
2

Debet

Kredit

Saldo

,00

,00

,00

Anskaffelser
223130

Anskaffelser - inventar og tekniske installationer

Anskaffelser i alt (223100..223199)

320,80

,00

320,80

320,80

,00

320,80

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

99,95

,00

99,95

19.405,24

115,00

19.290,24

175,00

,00

175,00

Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)
IT
IT i alt (226500..226599)
Køb af tjenesteydelser i øvrigt
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)
Køb øvrige varer til forbrug
228020

Undervisningsmaterialer

228035

Indkøb til fortæring

228050

Udsmykning (lys, gran mv.)

228055

Diverse forbrugsvarer m.v.

Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)

785,95

,00

785,95

20.466,14

115,00

20.351,14

,00

,00

,00

21.461,94

115,00

21.346,94

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Reguleringer
Reguleringer i alt (229100..229510)
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)
Øvrige poster
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)
Finansielle udgifter
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)
Ekstraordinære indtægter
280510

Fondsmidler, legater

,00

16.800,00

-16.800,00

280520

Arv og donationer

,00

10.550,00

-10.550,00

,00

27.350,00

-27.350,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt
(430000..439999)
Finansieret af anlægsbevilling

,00

,00

,00

Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)

,00

,00

,00

224.201,54

224.201,54

,00

Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)
Ekstraordinære udgifter
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)
Overførselsindtægter
Interne folkekirkelige overførselsindtægter
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt
(330000..339999)
Overførselsudgifter
Interne folkekirkelige overførselsudgifter

Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)
Balance

Enghave 24. marts 2020
Beretning fra Enghave menighedspleje 2019
I Enghave kirke samler vi udvalgte måneder ind til menighedsplejen. De indsamlede midler bliver
fordelt mellem Absalons og Enghaves menighedspleje.
Enghaves menighedspleje fik i marts 2019 overført 1.724,75 fra indsamlinger i Enghave Kirke.
Pengene er brugt som en del af vores julehjælp.

Formand for Enghaves menighedspleje, Viggo Julsgaard Jensen

Sognepræst
Jette Steffensen
Absalonsgade 5,2.
1658 København V
Tlf. 3323 2333, mobil 2058 7762
jest@km.dk

Enghave kirke
Sønder Boulevard 120,
1720 København V

Den 10. marts 2020

Til menighedsrådet.

Hermed beretning fra Absalons menighedspleje 2019:
I Enghave kirke samler vi jævnligt ind til menighedsplejen,
og beløbet bliver fordelt mellem Absalons- og Enghave menighedsplejer.
Vi fik i marts overført 1974,75 fra indsamlinger i Enghave kirke.
Pengene er brugt som et lille tilskud til vores julehjælp.

Venlig hilsen Jette Steffensen

Hovedtotal

Udgifter:
18xxxx Løn
186840 Pension
Honorarer (B-indkomst)
188310
227010 Porto og fragt m.v.
227050 Trykning
228010 Kontorudgifter
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.
228020 Undervisningsmaterialer
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.

Indtægter:
118085 Diverse indtægter, provsti
188810 Sydhavn sogn
188810 Helligåndskirken
188810 Vor Frue sogn

Musikpædagogik 2019

1.876.072,90

2.010.842,08
277.380,61

-134.769,18

-835.741,33

32.250,00
522,50
2.977,92
2.094,50
149,50
244,00
100,00
7.008,73

-575.000,00
-106.923,00
-63.211,00
-135.954,48

3310
3300 Diakonal Babysalmesang /
virksomhed
musikpædagogik

1.040.331,57

2.010.842,08
32.250,00
522,50
2.977,92
2.094,50
149,50
244,00
100,00
7.008,73

-575.000,00
-106.923,00
-63.211,00
-270.723,66

Total

2.056.189,23
1.040.331,57

-1.015.857,66

Hovedtotal

AnSnEGNSKAB
for 2019

I

ndre Vesterbros Menighedspleje

lndre Vesterbro

Arsregnskab 2019
Regnskabet indeholder:

lndholdsfortegnelse
Bestyrelsens påtegning
Resultatopgørelse og balance

Side

......... Side
Side

Regnskabet aflægges efter de almindelig gældende regnskabsprincipper med resultatopgørelse og balance.

Bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab 2019 for lndre Vesterbros Menighedspleje
Arsregnskabet for 2019 omfatter den ordinære drift.

lndre Vesterbros Menighedspleje

formand

revisor

I

ndre Vesterbros Menighedspleje

Arsregnskab lndre Vesterbros
Menighedspleie 2019

Regnskab

2019

Regnskab
2018

lndtægter
Kollekter

1.061,50

1.504,50

6.883,69

12.878,50

7.945,19

14.383,00

Tilskud
Basar, bod m.m

Aktieudbytte
Renter

lndtægter ialt

Udgifter
Uddeling Julehjælp

23.350,00

30.800,00

Støtte til socialt arbejde

1s.500,00

7.800,00

0,00

500,00

Arrangementer og udflugter
Renteudgift
Adm

in

istration/gebyrer

Omkostninger ialt

Arets resultat

1.779,62

0,00

3.521,82

310,00

42.151,M

39.410,00

-34.246,2s

-25.027,OO

3.948,50

570,00

BALANCE

Aktiver
Kontant kasse
Danske Bank konto Julehjælp

21.431,49

7.862,03

Danske Bank konto

512.029,87

563.184,08

Værdipapirer

258.675.08

262.227.40

Aktiver ialt

796.084,94

833.843,51

833.843,51

891.263,51

Kursregulering

-3.552,32

-32.393,00

Arets resultat

-34.206,25

-25.027,OA

Passiver ialt

796.084,94

833.843,51

Passiver
Egenkapital primo

