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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for
de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede
regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 menighedsrådet for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd 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 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig 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.
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.
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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 kirkekassen ikke
længere kan fortsætte driften.

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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. 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.
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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.
Hellerup, den 28. oktober 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor
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Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
Årets drift viser et mindre underskud på 18.152,26 kr.
Lønningerne udgør samlet 1.502.255,47 mod budgetteret 1.486.347,60 kr. Et merforbrug på
1,07%
Året har været præget af corona, hvorfor der ikke er afholdt de koncerter,
fællesarrangementer og i særdeleshed børnegudstjenester som vi plejer og som var
budgetteret.
Til gengæld er der investeret i spritstandere og nye oliebrændere til kirken
På kirkegården er der etableret ny grenplads. Denne overskred budget med knapt 30.000 kr.
Derudover har vi endnu engang haft indbrud i graverbygningen. Dette har gjort at der er
der er brugt penge på at indbrudssikre vinduer, døre samt porte
I præstegården har der været vandskade. Udgiften hertil beløb sig til 65.372,Forsikringen har dog dækket alt bortset fra selvrisikoen på 15.000 kr.
2020 bød på Provstesyn og dermed en udgift på 6011,60 kr. for konsulent.
Både graver samt kirkesanger har været på kurser hos henholdsvis Brandsoft og Dansk
Kirkemusikerskole
Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Der har været samarbejde med Nysted-Vantore Menighedsråd omkring minikonfirmander.
Der er samarbejde med Nysted-Vantore, Brydebjerg og Krumsø menighedsråd omkring
forretningsfører. Det skal dertil siges at der lignes til Nysted, hvorfor der ingen
økonomiske mellemværender er i den forbindelse.
Der samarbejdes med Ældresagen omkring Cafe Kettinge som afholdes i sognegården med
samvær, samtale og nogen gange foredrag.
Når ikke coronaen sætter dagsordnen samarbejder præsten med Børnehytten og dagplejen
omkring aktiviteter ved fastelavn og halloween.
Der afholdes friluftsgudstjeneste i samarbejde med det lokale møllelaug når der afholdes
Mølledag.
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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
2020
1 Fælles indtægter i alt

1.737.885,00

Budget
2020*
1.737.885,00

Regnskab
2019
1.751.000,04

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

-1.756.037,26 -1.737.885,00 -1.595.269,83
-127.423,68
-154.675,00
-130.075,13
0,00
3.000,00
0,00
-60.676,00
-32.936,95
-59.885,73
-93.999,00
-100.138,18
-67.537,95
-673.961,47
-645.106,00
-708.931,35
0,00
0,00
2.479,82
-556.245,00
-596.904,33
-600.479,89
-88.861,00
-112.027,02
-75.961,40
-718.634,38
-701.659,00
-517.792,42
216.077,00
361.257,58
231.464,46
-760.001,00
-752.585,75
-751.828,46
-157.735,00
-126.464,25
-198.270,38
-39.358,11
-36.514,00
-35.015,82
78.600,00
75.865,94
81.593,71
-19.614,00
-19.250,54
-19.481,83
-95.500,00
-91.631,22
-101.469,99
-168.396,92
-174.046,00
-162.098,09
0,00
0,00
0,00
-89.812,00
-83.271,87
-70.579,56
-84.234,00
-78.826,22
-97.817,36
-25.885,00
-41.357,02
-28.262,70
-18.152,26
0,00
155.730,21

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))

-4,11
0,00
1.930.155,96
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.930.156,00
0,00
0,00
0,00

-675,39
0,00
822.000,00
-146.917,45
0,00
-720.092,46

B Resultat af anlæg

1.930.151,85

1.930.156,00

-45.685,30

C Resultatopgørelse

1.911.999,59

1.930.156,00

110.044,91

2

3

4

5

6

7
A

* 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

721110 Opsparing til anlæg

-102.186,14

10,37

-102.175,77

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-338.982,40

0,00

-338.982,40

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-169.371,00

0,00

-169.371,00

2.403.568,49

-1.934.714,27

468.854,22

-323.008,20

66.984,31

-256.023,89

218.760,00

-44.280,00

174.480,00

-1.911.999,59

1.911.999,59

0,00

721150 Langfristet gæld
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
742010 Årsafslutningskonto

Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34672660, Regnskab 2020, Afleveret d. 24-03-2021 19:41

udsKnftsdato
Side

Resultatdisponering
Kettinge-Bregninge Meni ghedsråd

41 1 10 Menighedsrådets

frie midler

Regnskabsperiode 01-01-2020

11-Q2-2021
1

-

31-12-2020

Saldo før
disponering

Disponering

Saldo efter
disponering

-323.008,20

66.984,31

-256.023,89

721110 Opsparing til anlæg

-102.186,14

10,37

-102.175,77

721 130 Kirke- og præsteembedekapitaler

-338.982,40

,00

-338.982,40

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-169.371,00

7

7

21

1

50 Langfristet gæld

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd

-169.371,00

2.403.568,49

-1.934.714,27

468.854,22

218.760,00

-44.280,00

174.490,00

741130 Præstegårdens frie midler

,00

,00

741140 Kirkegårdens frie midler

,00

,00

741150 Frie midler - afgrænsede projekter

,00

,00

741151 Frie midler - afgrænsede projekter

,00

,00

741152 Frie midler - afgrænsede projekter

,00

,00

741153 Frie midler - afgrænsede projekter

,00

,00

741154 Frie midler - afgrænsede projekter

,00

,00

741155 Frie midler - afgrænsede projekter

,00

,00

7 420 1 0

Total

Arsafslutn i ngskonto

-1.911.999,59

1.9r 1.999,59

,00

-223.218,84

00

-223.218,84

Bevillinger i alt (netto)

Nvt lán 7605-6 Taorenoverino

Lãn 7605-4 K¡rketárn
hkstraord n ¡nært afdraq K¡rketårm

f

.930.1 56

Note 2

1

E4.00(

230.769
1 .615.387

ifølge
budget 2020

Anlægsmidler

P/us =

=

Note 3

0

gennemførte
opsparinger

mnus

oosoarinoer

hævede
=

Note 5

Note

7

0

Note

8

pro¡ekt

tilskud

Eksterne

-öð.561

Note 4

0

6

Note

l0

0

Note

11

0

Provstiet har i oktober 2020 gjort opmærksom på at der ikke biiver lignet yderligere midler og at vi bør føre det vaek fra anlægskortet.

¡ 2019 i forhold til hvad den burde være

Note't2

-174.484

U

0
-174.48Q

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0

U

U

Note 9

Tal til resultatdisponering opgøres pêt næste fane

Note

48.841

I

Afsluttede
Videreførte
anlægsarb. anlægsmidler
overskud (+)
til 2021
(+eller
underskud þ)

-174.48O

0
0

Regnskab
for 2O2O
(forbrug)

-174.44O

i2020

Midler til
rådighed

0

48.641

(+/-)

fraltil drift

Godkendt
konvertering
mellem
anlægsaktiv.
(+/-)

U

0

Godkendt
overførsel

.615.387

-1.934.717

-1

Tillægsbevillinger
anlæg

+ projektbeskrivetsen

-23lJ.t69

betalte
afdrag

mnus

lån

Plus =
hjemtagne

PS; Skriv kun i gule felter

MR er blevet opkrævet afdrag på lån 7605,-6 som ikke er blevet lignet. Derfor er kassekred¡tten nedskrevet med 44.280 kr.
MR gør Provstiet opmærksom på dette ved brev i 1. kvartal 2020

Note

-218.76C

44.280

-174.44O

I

Revne Breqn¡no 2019

8000-8999

anlægsmidler
fra 2019
(+ eller

Projekt

Videreførte

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres ¡ skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Styri ng an lægsaktiviteter 2020

Nysted Kirkekontor
Johannes Olav Kruse Kristensen <JOKK@KM.DK>
13. november 2020 10:26

Fra:

Sendt:
Til:

Nysted Kirkekontor

Emne:

SV: An lægskort Nysted-Vantore samt Ketti nge- Breg ni nge

Vedhæftede filer:

Svar Nysted-Kettinge MR.'l 3.1 1.2020.doc

Kære Charlotte
Tak for mail.
Jeg vedhæfter PU's svar, så du kan få anlægskortene

til at stemme

Med venlig hilsen
Johannes Olav Kruse Kristensen
Provst
Lolland @stre Provsti
Vestergade 2
4990 Sakskøbing
Tlf

:23

61"

6154

Mail: jokk@km.dk

Fra : Nysted Ki rkekontor

<nysted.kírkekonto r@ma il.d k>

Sendt: L2. november 2020 09:38
Til: Johannes Olav Kruse Kristensen <JOKK@KM.DK>
Emne: An lægskort Nysted-Va ntore sa mt Kettinge-Bregninge
Kære Johannes Kruse Kristensen,

blev Nysted-vantore samt Kettinge-Bregninge opkrævet mere i afdrag på lån end der var lignet, og påvirkede
jo så de respektive anlægskort.

l2olg

I det tidligere forår var der snak om, at det skulle tages op i provstiudvalget,

om hvorvidt rådene kunne modtage

ekstra ligning svarende tildisse ekstra indbetalinger, men da du og jeg talte sammen isensommeren, nævnte du, at
jeg kan
det nok ikke ville komme tilat ske, og jeg spurgte om detvar muligt, at jeg kunne få det på skrift, således at
2020.
ved
årsregnskab
disponeres
skal
der
når
frie
midler
i
de
få ryddet det væk fra anlægskortene og reguleret
jeg se, at der ikke er taget højde
Nu er der jo samtídig kommet de endelige budgetudmeldinger for 2O2L, og her kan
provstiudvalgets
orienteret
bliver
jeg
Menighedsrådene
at
beder faktisk blot om
for en ekstra indbetaling, så
2020. Hvis
ifbm
årsafslutning
disponering
ved
jeg
kan bruge skrivelsen som dokumentation
beslutning og at
om kopi af
formænd
respektíve
de
bede
blot
naturligvis
viljeg
menighedsrådene allerede er blevet orienteret,
skrivelsen.

til orientering. Begge de omtalte beløb er på anlægskortet markeret med rødt.
323.O08,2O
Kettinge-Bregninge havde ved årsafslutningen 2019 frie midler
t89.825,52
midler
fríe
2OL9
Nysted-Vantore havde ved årsafslutningen

Jeg vedlægger sidste års anlægskort

Med venlig hilsen
Charlotte Hannibal

Kirkekontoret,
@stergade 24 C, 4880 Nysted

Tlf. 54 87 L3 41.
Email: nvsted.k¡rkekontor@mail.dk

2

LOUnND øSTRE PRoVSTT

Sakskøbing den 13 nov. 2020

Til Kettinge Bregninge og Nysted Vantore menighedsråd
Med bagrund ijeres tidligere forespørgsel vedrørende ekstra ligningsmidler til afbetaling af
lån, har provstiudvalget besluttet ikke at foretage ekstra udbetãting af ligningsmidler i
budget 2021.
Beslutningen er taget med baggrund ijeres positive regnskaber og samlede frie midler.
Derfor har PU i stedet prioriteret at afdrage på provstiets samlede gæld.
Ekstraordinæft afdrag i 202L for Kettinge Bregninge MR= 380.294,- kr.
For Nysted Vantore MR= 1600.000,-kr.

Med venlig hilsen

Johannes Kristensen
Provst

PRovsrJoHANNEs KRISTENSEN

totuwo Øsrnr PRovsn ' Værcno¿ot 2 ' 4990 Snrsrøatuo . rtr 23 6i 6l 54
E- MATL.. LoLu NDaSTRE. pno usn@ KM, D K

Lolland østre Provst¡
Vestergade 2,
4990 Sakskøbing

Att.: Provstiudvalget

Kettinge, 10. marts 2020

Vedr.: Anlægsbevilling 2019
Vedlagt fremsendes hermed anlægskort for Kettinge-Bregninge Menighedsråd, idet vivenlÍgst gØr
opmærksom på, at der ved seneste terminsopkrævning blev opkrævet 44.280,26 kr. til det i år optagne lån
til renovering af taget på Kettinge Præstegård, lån 7605-6.
Menighedsrådet fik ved udmeldingen af budget 2019 ligning i alt 822.000 kr. til anlæg, heraf var der
231.000 kr. til lån 7605-5 renovering præstegård, samt 591.000 kr. til fuld betaling af lån 7605-4 Reparation
af kirketårn.
Opkrævningen af lån 7605-6, i alt kr. 44.280,26 er derfor betalt fra menighedsrådets driftskonto.
Menighedsrådet ønsker at få oplyst hvoruÍdt beløbet vil blive tilført menighedsrådet ved planlægning af
budget 202L, idet budget 2020 naturligvis allerede er meldt ud.

Med venlig hilsen
Kettinge-Bre

glng

trh/

ErikLaryé,
Formand

Menlghedsråd

201 9

1'tE.395

-27.563

Revne Breqnina 2019

4tJ.7æ

I
Note 2

-20.871

Note 3

Note 4

Note 5

0

6

Goclkendt

Note

(+t-)

7

anlægsakt¡v.

melþm

0

konvertering

Note

I

Eksterne
tilskud
projekt

0

0

UI

T,J

+
Aßluttede

Note

1

0

0

U

o

t4.4öt)

Note

10

1

(.)

0

Note 12

-218.760

U

U

c

U

-1

0

U

0

U

U

0

320

91

231

-2

I

Videreførte

anl€egsm¡dler
overskud (+)
tit 2020
(+eller
underskud þ)

anlægsarb.

0

648.569

Note 9

/

867.009

140.Vl

(zlJ.o92

Regnskab
for 2019
(forbrug)

projektbeskrivetsen

U

0
-44,24O

9',|

U

231

-27.563

0

/ZU.UgU

i 2019

Midler til
rådighed

Tal t¡l resultatd¡sponering opgøres pët næste fane

Note

142.128

4fJ.t6,4
101.364

(+/-)

Godkendt
overførsel
fraltil drift

PS; Skrv kun i gure felter

MR er blevet opkrævet afdrag på lån 7605,-6 som ikke er blevet lignet. Derfor er kassekred¡tten nedskrevet med 44280 kr- ¡ forhold til hvad den burde være
MR gør Provstiet opm€erksom på dette ved brev i 1. kvartal 2020

Nyt tag præstegàrd 2017 - anlægmidler modtaget i alt 167.000 kr. i2017

Note

822.000
-264.263

-30.425

Bevillinger i alt (netto)

-9U.9U9

-500.(X)0

-230.t(jg

601_695

afdrag

betelte

n
n
T

anlæg

mnus =

lån

Tillægsbevillinger

PIus =

hjemlagne

-44-26U

-I

-20.871

F/us =
hævede
opsparinger
mtnus =
gennemførte
opsparinger

I

Nyt lãn 7605-6 Taqrenoverinq

91.O00

500.ooo

tsKstfa tndrtelse a1 o¿Êld krrKetarn

Lãn 7605-5 Præsteqãrd

Zó1.UUU

Län 76054 Kirl(etãrn

ztl.471

-1 U] .óO4

I
I

budget 201 9

I

lra 2018

(+ eller

anlægsm¡dler

uM. Helallnoef Pr¿Þsleoãrct 2014
ReD, Vestqavl Bfeon¡nqe
hof meoel h¿ÊveÎ 0â oosoanno
Nvt taq pr¿esteqâñ2017

3000-8999

Projekt

Anlægsmidler
ifølge

V¡dereførte

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som et Íøftpà Formål

Alle aktuelle anlægsakt¡viteter førcs i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Styring anlægsaktiviteter

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

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Opsparing til anlæg, inkl. renter
638120-39
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
721150
741110
741120

Opsparing til anlæg
Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Langfristet gæld
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler

Hensættelser
761190

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån
841210-19

Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger
951510
Kreditorer
969010-15
Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt
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Primo
2020

Ultimo
2020

2.339.718,98

2.373.103,09

115.884,81
10.655,34
338.982,40
1.874.196,43

97.311,69
13.210,69
338.982,40
1.923.598,31

0,00

0,00

301.716,00

356.887,62

199.529,86
102.186,14

254.711,85
102.175,77

2.641.434,98

2.729.990,71

1.688.780,75

-223.218,84

-102.186,14
-338.982,40
-169.371,00
2.403.568,49
-323.008,20
218.760,00

-102.175,77
-338.982,40
-169.371,00
468.854,22
-256.023,89
174.480,00

-1.874.196,43

-1.923.598,31

-1.874.196,43

-1.923.598,31

-2.403.568,49

-468.854,22

-2.403.568,49

-468.854,22

-52.450,81

-114.319,34

-13.624,20
6.121,32
-44.947,93

-54.742,34
1.667,02
-61.244,02

-2.641.434,98

-2.729.990,71

Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

10 Ligningsbeløb til drift

1.737.885,00

1.737.885,00

1.751.000,04

1.737.885,00

0,00

0,00

I alt

1.737.885,00

1.737.885,00

1.751.000,04

1.737.885,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-57.549,70

-82.000,00

-63.775,25

0,00

0,00

-57.549,70

-6.871,26

-8.000,00

-11.384,88

0,00

0,00

-6.871,26

-61.367,72

-64.675,00

-54.915,00

0,00

-59.885,73

-1.481,99

-1.635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.635,00

-127.423,68

-154.675,00

-130.075,13

0,00

-59.885,73

-67.537,95

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-558.239,28

-524.964,00

-560.683,57

2.479,82

-530.764,32

-29.954,78

32 Kirkelig undervisning

-27.214,41

-24.300,00

-56.216,21

0,00

0,01

-27.214,42

33 Diakonal virksomhed

-800,00

-800,00

-800,00

0,00

0,00

-800,00

34 Kommunikation

-17.600,00

-17.500,00

-17.000,00

0,00

0,00

-17.600,00

35 Kirkekor

-34.421,46

-35.580,00

-33.524,36

0,00

-34.029,26

-392,20

36 Kirkekoncerter

-35.686,32

-41.962,00

-40.707,21

0,00

-35.686,32

0,00

-673.961,47

-645.106,00

-708.931,35

2.479,82

-600.479,89

-75.961,40

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-674.199,89

-662.432,00

-476.701,56

235.485,43

-712.864,94

-196.820,38

-44.434,49

-39.227,00

-41.090,86

-4.020,97

-38.963,52

-1.450,00

-718.634,38

-701.659,00

-517.792,42

231.464,46

-751.828,46

-198.270,38

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

51 Præstebolig 1

-39.358,11

-36.514,00

-35.015,82

81.593,71

-19.481,83

-101.469,99

I alt

-39.358,11

-36.514,00

-35.015,82

81.593,71

-19.481,83

-101.469,99

5 Præstebolig mv.

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

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

60 Fælles formål

-46.062,27

-32.100,00

-34.893,75

0,00

0,00

-46.062,27

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-36.133,54

-35.199,00

-35.758,41

0,00

-22.511,68

-13.621,86

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-31.591,33

-37.827,00

-45.471,86

0,00

-14.954,83

-16.636,50

-8.646,24

-19.572,00

-18.922,68

0,00

-8.646,24

0,00

-26.257,08

-26.214,00

-21.566,21

0,00

-24.466,81

-1.790,27

6 Administration og fællesudgifter

63 Bygning
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

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

-6.572,74

-10.000,00

-5.485,18

0,00

0,00

-6.572,74

-13.133,72

-13.134,00

0,00

0,00

0,00

-13.133,72

-168.396,92

-174.046,00

-162.098,09

0,00

-70.579,56

-97.817,36
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Formål
Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-19.735,62

-25.885,00

-38.984,65

0,00

0,00

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

-6.095,64

0,00

-2.495,67

-6.095,64

0,00

0,00

76 Momsregulering

-2.431,44

0,00

123,30

0,00

0,00

-2.431,44

-28.262,70

-25.885,00

-41.357,02

-6.095,64

0,00

-22.167,06

7 Finansielle poster
70 Renter af stiftslån

I alt

8 Anlægsramme

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-- Regnskab 2020 heraf -indtægter
Udgifter,
udgifter,
løn
øvrig drift
-19.735,62

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

80 Kirkebygning

0,00

0,00

-146.917,45

0,00

0,00

0,00

85 Præsteboliger

0,00

0,00

-720.092,46

0,00

0,00

0,00

-4,11

0,00

-675,39

-4,11

0,00

0,00

92 Ligningsbeløb anlæg

1.930.155,96

1.930.156,00

822.000,00

1.930.155,96

0,00

0,00

I alt

1.930.151,85

1.930.156,00

-45.685,30

1.930.151,85

0,00

0,00

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

Matr. nr
ejerlav og sogn
1a Kettinge

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
9.135
1.900.000
429.100

Skyldig
Grundskyld*

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
pt. præstekontor, møde og k

1.900.000

*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.

Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34672660, Regnskab 2020, Afleveret d. 24-03-2021 19:41

,ð1

,

I

Beløb iod"
ito

Formål

kn

(2 unde¡'lek¡tllcr)

,7,

¡

\

Sø,tuúß
/

l/f,,-l

S¡-^ il*r6rrrr

tu

*rt/

t{'l

ßry* ry

l,Ø,, ü0
I

(,

S¡^ drt

t1

,&

¡'(/^,

14. ,
9*Jwa)ç

{>r,r^* 5
lvt

781 {o

øYwî"*

S-1,*,þ

_

n.

SadrrsÁ)ùs

6

(È

(-

18L þ

:l

Àcm.
o.

t4

i

'1,

ln

t

i

Èv\o,/r

dâto

a,
I
I

t

Afsendt

Bevidnelsesundergkrif t

houn¿û

t

8y**

b^'*"/
_J

