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Provstiudvalgets erklæring
Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Holstebro Provstiudvalg.
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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i
overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.
Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den
omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.
Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til provstiudvalget for Holstebro Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Provstiudvalg for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiel status, 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 provstiet 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse
sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiets 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 provstiudvalget
enten har til hensigt at likvidere provstiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

•

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

•

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

•

Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
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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 provstiet ikke
længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, og vi
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at provstiudvalgets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i provstiudvalgets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Provstiudvalget er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalget
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.
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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.

Herning, den 13. september 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-r1r.,33 7712 31

orret
statsautoriseret revisor
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Provstiudvalgskassens årsregnskab 2020
Forklaringer.
Artskonto

Forklaring på difference____________________________

431010

Forsøgsordning vedr. kirkegårdspulje til kirkegårdsplan og
anlægsprojekt er der godkendt udbetaling for 725.000 til
Mejrup, Vinderup, Måbjerg-Ellebæk, Nr. Felding, Tvis og
Hogager, men vi har pt. kun modtaget udlæg for udgifter fra
Vinderup MR, Måbjerg-Ellebæk MR og Mejrup – (Hogager:
5.000) på i alt kr. 304.566,60. Derfor er der et meget stort
overskud i forhold til det budgetterede beløb på 800.000.
Vi afventer imidlertid udgiftsbilag for det resterende beløb, når
kirkegårdene får udført de projekter i 2021, som er godkendt
fra puljen i 2020. Der forventes derfor ikke noget reelt overskud
på denne konto.

224016

Provstigudstjeneste blev aflyst og der har kun været en udgift
på 1.337,50 i forhold til budgettet på kr. 40.000. Dette beløb
overføres til næste års budget for provstigudstjenesten.

224022

Provsteturen med biskoppen til Schweiz blev aflyst. Der var
budgetteret med kr. 15.000.

222010

Repræsentation Flere møder blev aflyst bla. det indledende
budgetmøde og formandsmødet. Der har været en udgift på
25.854,73 i forhold til budgettet på 40.000.

280530

Ekstraordinære indtægter Her er placeret en indbetaling til
provstiudvalgskassen for det resterende beløb på 2.000 fra
Kirkeministeriet for F2-opgaven samt et beløb på 3.922,92, som
er en renteudgift, der er kommet retur fra SKAT.

182810

Betaling for delt personale – Sekretariat for Personale og
Udvikling Saldo ultimo 2020 er 449.957,20 i forhold til budget
på 560.000. Flere møder er aflyst og på grund af
hjemmearbejde i en periode er udgiften til befordring lavere.

224013

MR-valg 2020 Der blev ikke afstemningsvalg i nogen af sognene
i provstiet ved valg af de nye menighedsråd i efteråret 2020.
Der har været udlæg for 23.892,78 ud af et budget på 100.000.

227070

Efteruddannelse Provstisekretærernes årsmøde blev aflyst.
Derfor ingen udgift til det. Der har således kun været udgift til
provsternes årsmøde og provstisekretærens kursus i
forvaltningsloven.

På baggrund af disse forklaringer afsluttes årsregnskabet med et stort overskud på 560.081,21.
De frie midler udgør ved udgangen af 2020 (primo 704.096,92+ overskud 560.081,21): 1.264.178,13.

Til budget 2021 er der budgetteret med at bruge en del af de frie midler til dækning af følgende:
Artskonto: 431010
243.000 til en del af kirkegårdspuljen på 800.000 – som derfor i budgettet kun er angivet til 557.000.
Artskonto: 224010
35.000 til Volontørprojektet under Økumeni- mission og religionsmøde, som i budgettet er angivet
til de resterende 165.00, som går til Asylarbejdet i kirkerne i provstiet.
Artskonto: 224016:
40.000 til provstigudstjenesten, som i budgettet er angivet til 5.000.
Artskonto: 181710:
42.000 Feriefonden for provstisekretæren, som i budgettet på bilag 1 er angivet til at blive dækket af de frie
midler.
I alt bruges af de frie midler i 2021: 360.000
Der er desuden for første gang i provstiudvalgskassens budget 2021 angivet 100.000 til likviditet stillet til
rådighed af provstiet.

5% Konto
Kontoen til 5% midler slutter ved udgangen af 2020 med en saldo på 547.354,50.
Der er imidlertid godkendt beløb i 2020 til følgende sogne, hvorfra vi afventer udgiftsbilag:
Mejdal MR - vandindtrængning

op til kr. 72.971,88 – men afventer udgiftsbilag og bekræftelse
på, at der er indhentet 2 tilbud.

Mejrup MR – varmeanlæg og tilbygning

op til differencen mellem 528.000 og kirkekassens frie midler forventer en udgift på ca. 400.000.

Den reelle ultimo saldo er ca. 75.000. Der tilføres i 2021 kontoen for 5% midler kr. 863.606.

Samarbejder, som provstiudvalgskassen deltager i vedr. årsregnskab 2020
Provsti-samarbejde Økumeni, Mission og Religion
1.
Fælles med Lemvig og Struer provstier (vedtægt)
Holstebro Provstis andel på kr. 35.000 fremgår af denne
konto. Lemvig og Struer provstier bidrager ligeledes med kr.
35.000 hver. Der er dog undtagelsesvist ikke opkrævet bidrag
fra de 3 provstier i 2020, da der ikke blev udsendt volontører.

Formålskonto 60
Artskonto 224010

Særskilt regnskab ligger i Holstebro Provsti, som opkræver
Lemvig og Struer provstier for deres andel. De budgetsatte
udgifter deles ligeligt mellem de samarbejdende provstier.
Regnskabet føres på en særskilt konto i sparNord. Biregnskab
vedlægges.
2.
På samme artskonto indgår ”samarbejde mellem samtlige
menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i
relation til asylansøgere, flygtninge og migranter”.
Provstiudvalgskassen indgår i samarbejde med alle
menighedsråd i Holstebro Provsti om udgifter til folkekirkens
arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter.
Provstiudvalgskassen afholder alle udgifter hertil og disse
dækkes fuldt ud af det modtagne ligningsbeløb.
Der er budgetteret med kr. 150.000. Det samlede budget for
denne konto er således: 35.000+150.000= 185.000
Provsti-samarbejde Takstudvalg
Holstebro Provsti deltager i dette samarbejde sammen med
alle øvrige provstier i Viborg Stift
Regnskabet føres i Holstebro Provsti. (Vedtægt)
Biregnskab vedlægges
Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab
(VIBSKO)
Samarbejde mellem alle provstier i Viborg Stift og Viborg Stift
(vedtægt). Regnskabsfunktionen for bestyrelsen for VIBSKO
ligger i Viborg Stift, som opkræver bidrag kvartalsvis fra
provstierne.
Holstebro Provsti deltager i samarbejdet sammen med de
øvrige provstier i Stiftet og med Viborg Stift.
Provstigudstjeneste 2. pinsedag - Samarbejde mellem alle
menighedsråd i Holstebro Provsti – udgiften og regnskabet er
placeret i provstiudvalgskassen. Provstiudvalgskassen afholder
alle udgifter hertil og disse dækkes fuldt ud af det modtagne
ligningsbeløb. (vedtægt)
Provstisamarbejde Teologi-døgn og provstipræstekurser for
samtlige præster i Holstebro Provsti
Samarbejde mellem alle menighedsråd i Holstebro Provsti –
udgiften og regnskabet er placeret i provstiudvalgskassen.
Provstiudvalgskassen afholder alle udgifter hertil og disse
dækkes fuldt ud af det modtagne ligningsbeløb. (Vedtægt)
Provstisamarbejde – Forsøgsordning - kirkegårdsudvikling
Samarbejde mellem alle menighedsråd i Holstebro Provsti –
udgiften og regnskabet er placeret i provstiudvalgskassen.
Provstiudvalgskassen afholder udgifterne, som dækkes af det
modtagne ligningsbeløb. (Vedtægt)
Sekretariat for Personale og Udvikling
Samarbejde mellem Lemvig Provsti, Struer Provsti og
Holstebro Provsti om udvikling af personaleområdet i
provstierne herunder ansættelse af personer hertil.
Udgiften og regnskabet er placeret i Lemvig Provsti. (Vedtægt)
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Godkendelse af forsøg om pulje til igangsættelse af kirkegårdsudvikling under 1. Forsøgsvilkår vedr.
placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen
I har den 29. maj 2019 indsendt forsøgsskabelon om deltagelse i forsøg om omprioritering af midler til
igangsættelse af kirkegårdsudvikling under 1. Forsøgsvilkår vedr. placering af formålsbestemte puljer i
provstiudvalgskassen. Den 4. juni 2019 har stiftet videresendt supplerende materiale til ansøgningen.
Det fremgår, at de deltagende menighedsråd er Borbjerg Menighedsråd, Ejsing Menighedsråd,
Handbjerg Menighedsråd, Herrup Menighedsråd, Hogager Menighedsråd, Holstebro Menighedsråd,
Idom-Råsted Menighedsråd, Mejdal Menighedsråd, Mejrup Menighedsråd, Måbjerg-Ellebæk
Menighedsråd, Naur Menighedsråd, Nørre Felding Menighedsråd, Nørreland menighedsråd, Ryde
Menighedsråd, Sahl Menighedsråd, Sevel Menighedsråd, Sir Menighedsråd, Trandum Menighedsråd,
Tvis Menighedsråd og Vinderup Menighedsråd.
Kirkeministeriets godkendelse er betinget af, at de deltagende menighedsråd og provstiudvalget har
godkendt deltagelsen i forsøget ved almindeligt stemmeflertal på henholdsvis menighedsrådsmøder og et
provstiudvalgsmøde. Kirkeministeriet forudsætter, at provstiudvalget straks retter henvendelse til
ministeriet, hvis forsøget ikke vedtages med almindeligt stemmeflertal i hvert af de deltagende
menighedsråd eller i provstiudvalget. Det bemærkes i den forbindelse at deltagelse i forsøget ikke er en
beslutning, der kan træffes af repræsentanterne for menighedsrådene på budgetsamrådet.
Det fremgår af den indsendte forsøgsskabelon, at menighedsrådene i forlængelse af et samarbejde mellem
provstiets menighedsråd i 2019 vedrørende digitalisering af provstiets kirkegårde, ønsker at opret en pulje
til initiering af kirkegårdsplaner for kirkegårdene i provstiet (jf. også beslutning på det indledende
budgetmøde d. 8. april 2019).
Puljens størrelse skal fastsættes på det årlige budgetsamråd med simpelt stemmeflertal blandt de
fremmødte menighedsrådsrepræsentanter. Mindst halvdelen af provstiets menighedsråd skal være
tilstede. Puljens størrelse skal være mindst 50.000 kr. årligt. Det fremgår af fremsendte, at der forventes
afsat kr. 800.000 i provstiudvalgskassens budget 2020. Denne pulje suppleres op til samme niveau i 2021.
Det er provstiudvalget, der administrerer puljen, der fordeles efter ansøgninger til puljen ud fra ”først til
mølle” princippet (model 2). Det fremgår endvidere, at der bliver fastsat en øvre grænse for, hvor stort et
beløb af puljen, der kan sættes til disposition for den enkelte kirkegård - fx kr. 100.000 pr. kirkegård. Det
fastsættes endeligt på budgetsamråd d. 2. september 2019.
Det lovpligtige tilsyn i relation til de opgaver, som puljen er oprettet for, ønskes varetaget af Viborg Stift.
Kirkeministeriet skal her bemærke, at tilsynet skal flyttes til et andet provstiudvalg og skal derfor bede om
at få oplyst, hvilket provstiudvalg der overtager tilsynet. Oplysningen bedes fremsendt til ministeriet senest
den 15. september 2019.
På baggrund af ovennævnte oplysninger skal Kirkeministeriet hermed godkende, at der oprettes en fælles
pulje til kirkegårdsudvikling i Holstebro Provsti under 1. Forsøgsvilkår vedr. placering af formålsbestemte
puljer i provstiudvalgskassen.
Forsøget iværksættes pr. 1. januar 2020 og løber til den 31. december 2021. Der er ikke mulighed for
forlængelse men fortsat mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til den 31. december 2022. I bedes senest
1. juni 2021 give besked om der er behov for et år til udfasnings af forsøget.
Kirkeministeriet skal bemærke, at det er en betingelse for deltagelse i forsøg, at forsøgsdeltagerne deltager
aktivt i en evaluering af forsøget. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter vil kontakte jer med henblik
herpå. Evalueringsrapporten vil blive gjort offentlig tilgængelig. Der kan ikke garanteres anonymitet i
afrapporteringen.

Rammerne for forsøget er forsøgsvilkårene, den indsendte forsøgsskabelon inkl. vedtægt samt
nærværende godkendelse.

Med venlig hilsen

Anette Mia Rasmussen
Fuldmægtig
Kopi til:
Viborg Stift
Borbjerg Menighedsråd
Ejsing Menighedsråd
Handbjerg Menighedsråd
Herrup Menighedsråd
Hogager Menighedsråd
Holstebro Menighedsråd
Idom-Råsted Menighedsråd
Mejdal Menighedsråd
Mejrup Menighedsråd
Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd
Naur Menighedsråd
Nørre Felding Menighedsråd
Nørreland menighedsråd
Ryde Menighedsråd
Sahl Menighedsråd
Sevel Menighedsråd
Sir Menighedsråd
Trandum Menighedsråd
Tvis Menighedsråd
Vinderup Menighedsråd
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.km.dk
Telefon 3392 3390
Telefax 3392 3913
e-post

km@km.dk

Akt nr.: 57282
Dette akt nr. bedes oplyst ved
henvendelse til Kirkeministeriet

Dato: 28. juni 2019

¤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.
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.
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Regnskab
2020
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

2.805.000,00
-2.244.918,79
-54.015,00
0,00
0,00
-54.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-304.566,60
0,00
0,00
-304.566,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.886.337,19
5.922,92
-956.385,49
-935.874,62
0,00
560.081,21

Budget
2020*
2.805.000,00

Regnskab
2019
2.429.500,00

-3.105.000,00 -2.456.344,13
-60.000,00
-53.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
-53.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.245.000,00 -2.402.481,13
0,00
10.000,00
-1.076.200,00
-804.956,64
-1.168.800,00 -1.607.524,49
0,00
0,00
-300.000,00
-26.844,13

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
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

560.081,21

-300.000,00

-26.844,13

* 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

741110 Menighedsrådets frie midler

-704.096,92

-560.081,21

-1.264.178,13

742010 Årsafslutningskonto

-560.081,21

560.081,21

0,00
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FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
Værdipapirer

Primo
2020

Ultimo
2020
0,00

0,00

0,00

0,00

Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Ikke-forbrugte 5% midler (PU)
638110-19

1.874.561,81

1.872.694,62

747.847,06
1.126.714,75

1.325.340,12
547.354,50

Aktiver i alt

1.874.561,81

1.872.694,62

PASSIVER
Egenkapital
741110

-704.096,92

-1.264.178,13

-704.096,92

-1.264.178,13

-1.126.714,75

-547.354,50

-1.126.714,75

-547.354,50

0,00

0,00

-43.750,14

-61.161,99

-42.546,14
-1.204,00

-59.504,34
-1.657,65

-1.874.561,81

-1.872.694,62

Hensættelser
748030-40

Menighedsrådets frie midler
Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån
Skyldige omkostninger
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

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-- Regnskab 2020 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

10 Ligningsbeløb til drift

2.805.000,00

2.805.000,00

2.429.500,00

2.805.000,00

0,00

0,00

I alt

2.805.000,00

2.805.000,00

2.429.500,00

2.805.000,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2020 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift

Driftsudgifter

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

-54.015,00

-60.000,00

-53.863,00

0,00

0,00

-54.015,00

I alt

-54.015,00

-60.000,00

-53.863,00

0,00

0,00

-54.015,00

2 Kirkebygning og sognegård

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

I alt

0,00

4 Kirkegård

0,00

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-- Regnskab 2020 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2020 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

40 Kirkegården

-304.566,60

-800.000,00

0,00

0,00

0,00

-304.566,60

I alt

-304.566,60

-800.000,00

0,00

0,00

0,00

-304.566,60

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

I alt

0,00

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

I alt

0,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2020 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

-559.800,00

-1.170.631,34

0,00

-91.542,55

-135.000,00

-134.196,55

-884.748,37

-1.007.200,00

-715.265,28

-12.999,02

-9.200,00

-6.600,00

-11.000,00

-23.892,78

-6.553,00

-437.201,47

5.922,92

-54.302,03

-43.163,44

0,00

-882.957,36

-1.791,01

-5.863,52

0,00

-12.573,10

-425,92

-8.690,00

0,00

0,00

-6.600,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

-23.892,78

-422.800,00

-422.800,00

-367.834,44

0,00

0,00

-422.800,00

-1.886.337,19

-2.245.000,00

-2.402.481,13

5.922,92

-956.385,49

-935.874,62

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

I alt

8 Anlægsramme

0,00

Regnskab

-443.754,47

60 Fælles formål

0,00

-- Regnskab 2020 heraf -Udgifter,
udgifter,
indtægter
løn
øvrig drift

0,00

0,00

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

0,00

0,00

0,00
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-- Regnskab 2020 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0,00

0,00

0,00

-- Regnskab 2020 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
0,00

0,00

0,00

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

Matr. nr
ejerlav og sogn

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi

Skyldig
Grundskyld*

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår

Ejendomsværdi i alt
*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
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Udskriftsdato
Side

Kontospecifikation, art

Regnskabsperiode

Holstebro Provsti
Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020
Afgrænsning formål:
-

31-12-2020

Bilagsnr Formål Projekt Sted Tekst

27-10-2020
07-12-2020

139 4000
163 4000

07-12-2020

164 4000

09-12-2020

165 4000

22-12-2020

169 4000

31-12-2020

Posteringstyper: primo, regnskab

Art: 431010 Overførselsudgifter - forsøgsordning 1 puljer
Dato

01-01-2020

26-01-2021
1

Mejrup - kirkegårdspulje
Kirkegårdspulje - Vinderup
kirkegård
Kirkegårdspulje - Hogager
kirkegård
Kirkegårdspulje - Måbjerg
kirkegård
Retur kirkegårdspulje - Måbjerg
kirkegård

Moms

startsaldo

,00

Beløb

Saldo

125.000,00
125.000,00

125.000,00
250.000,00

5.246,24

255.246,24

103.997,50

359.243,74

-54.677,14

304.566,60

Balance

205.226,99

45.000,00

kr. 160.226,99

Regnskabsfører f. Økumeni, Mission og Religionsmøde
Else-Marie Sloth Linde
provstisekretær
Holstebro Provsti

Indtægter i alt

Tilbageført fra Israelsmissionen

Indtægter
Overført kassebeholdning

205.226,99

95.351,00

109.875,99

1.039,23

45.000,00

2.055,78

896,40

60.884,58

Regnskabet for 2020 bærer præg af, at der ikke blev udsendt volontører, som
ellers var aftalt til Israelsmissionen. Der er derfor ikke opkrævet bidrag i 2020 fra
Struer, Lemvig og Holstebro provstier.

Udgifter i alt
Indestående på
konto d. 31.12.2020

Gebyrer og renter

Indbetalt til Israelsmissionen vedr. planlagt volontørprojekt
for 2020/2021

Udlæg benzin - Maria og Julie

Transport Maria og Julie

Danmission vedr. ophold i Tanzania

PROJEKT 2019/2020 TANZANIA - Maria og Julie

Udgifter

Årsregnskab 2020 for Økumeni, Mission og Religionsmøde for Lemvig, Struer og Holstebro Provstier

Biregnskab 2020 over kørsel og honorar m.v. til teknikudvalget i Viborg stift
vedr. udarbejdelse af takstblad for 2021

Honorar
Kørsel
Udgifter i alt

Indtægter
Bidrag fra 10 provstier
Udgift for Holstebro Provsti
Budgetteret udgift for Holstebro Provsti

186840
221026

1.089,15
397,88
1.487,03

224012

-1.351,80
135,23
1.000,00

