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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Ejstrup-Gludsted 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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Side B-1

Side B-2

Side B-3

Side B-4

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
Underskud på driftsrammen 380.745,23kr.
De frie midler ønsker anvendt til:
Udviklingsplan for Ejstrup og Gludsted kirkegård
Udvidelse af skovkirkegård på Ejstrup kirkegård
Note 2 - Kirkebygning og Sognegård
• Brugt 146.561,98 kr. mere end budgetteret
• Engangsmidler 75.000 kr. til forundersøgelser vedr. orgel i Ejstrup kirke er
ikke anvendt i indeværende år
• Rep.og maling af våbenhus m.m. i Gludsted kirke: 16.548,46 kr.
• Større udgift til varme i Ejstrup kirke end budgetteret
• Rensning af orgel i Ejstrup kirke: 58.875, kr.
• Nyt el-orgel i Gludsted kirke: 213.792,17 kr.
Note 3 - Kirkelige aktiviteter
• Brugt 39.872,27 kr. mindre end budgetteret
• Indkøbt flytbare højtaler til brug ved udendørsgudstjenester: 4.415 kr.
• Indkøbt bannere der stod udenfor kirkerne i julen: 7.398,75 kr.
• Ingen udgifter til kirkekaffe i 2020 på grund af Corona-situationen
• Ikke så store udgifter til kørsel med konfirmander på grund af
hjemmeundervisning
• Indkøbt højskolesangbøger til brug i konfirmandstuen: 21.045,50 kr.
• Ikke afholdt så mange kirkerod som planlagt på grund af Corona
• Ingen sognetur i 2020
• Mindre udgifter til Sognecafe da den blev aflyst i efteråret
• Ingen udgifter til duedag, da den blev aflyst i 2020
• Ikke afholdt kirkekoncerter i 2020
• Ikke så store udgifter til hjemmeside i indeværende år, da vi har købt
abonnement for to år
• En del arrangementer på Midtjysk Efterskole aflyst i 2020
Note 4 Kirkegården
• Brugt 141.796,97 kr. mere end budgetteret
• Større udgifter til lønninger end budgetteret på grund af bl.a lønstigninger
og fratrædelse af medarbejdere hvilket indebærer udbetaling af feriepenge
• Beskæring af træer på Ejstrup kirkegård: 35.482,50 kr.
• Engangsønske til maskinhus på Ejstrup kirkegård til drift er anvendt under
anlæg: 75.000 kr.
• Indkøbt plæneklipper til Gludsted kirkegård: 19.999 kr.
• Rive til kirkegården samt montering af den: 5.120 kr.
• Udgifter til vikar på kirkegården: 40.209,24 kr.
• Bortskaffelse af gamle gravsten på Gludsted kirkegård: 3.666,41 kr.
• Hentet affald på oplagsplads på Gludsted kirkegård: 5.992,13 kr.
• Leje af mandskabsvogn til tørring af tøj på Ejstrup kirkegård i 3 måneder:
4.453,13 kr.
• Større udgift til arbejdstøj end budgetteret: 30.142,29 kr.
• Ikke anvendt vedligeholdelse udgifter på kirkegårdskontor, da den blev
væltet i 2020. I gang med opførelse at ny bygning
• Større kontorudgifter end budgetteret
• Ingen husleje i 2020 da graverboligen er væltet i indeværende år
• Udgifter til graverbil i 2020: 26.768,44 kr.
Note 5 Præstebolig
• Brugt 192.916,24 kr. mere end budgetteret
• Præstegårdshaven er renoveret i 2020: 242.730 kr.
• Indkøbt robotklipper til præstegårdshaven: 23.000 kr.
• Indkøbt selvkørende vandingsmaskine til præstegårdshaven: 9938,78 kr.
• Installation af el til pavillon i haven: 5.281,65 kr.
• Udgifter til konsulent i forbindelse med vurdering af præsteboligen til
fastsættelse af boligbidrag: 7.208,95 kr.
Note 6 Fælles formål
• Brugt 1.209,64Ejstrup-Gludsted
kr. mindre
end budgetteret
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• Ingen udgifter til kurser for menighedsrådsmedlemmer i 2020
• Indkøbt ny PC samt Office programmer til kirke- og kulturmedarbejder:
8.300 kr.
• Større annonceudgifter i forbindelse med stillingsopslag ved ansættelse af
personale på kirkegården
• Mindre kursusudgifter i indeværende år på grund af Corona
• Udgift til menighedsrådsvalg: 7.728,89 kr.
Note 7 Finansielle poster
• Negativ rente af indestående på bankkonti: 12.691,99 kr.
• Momsregulering på grund af variabel momsprocent: 68.502,43 kr.
Note 8 Anlægsinvestering
• Udgifter til graverfaciliteter og maskinhus: 1.410.003,22 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:
Ejstrup-Gludsted menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale med Nørre Snede - Hampen
menighedsråd vedr. organistsamarbejde
Ejstrup-Gludsted menighedsråd aflønner selv deres organist.
Det samme gør sig gældende for Nørre Snede - Hampen menighedsråd
Der er således ingen mellemværende mellem de to menighedsråd i forbindelse med aftalen
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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

3.120.975,00

Budget
2020*
3.120.975,00

Regnskab
2019
3.598.318,00

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

-3.501.720,23 -3.120.975,00 -3.199.856,97
-533.949,98
-387.388,00
-365.428,50
0,00
0,00
0,00
-51.888,00
-57.269,57
-56.517,75
-335.500,00
-308.158,93
-477.432,23
-1.294.722,36 -1.334.595,00 -1.168.908,74
19.500,00
15.329,10
11.320,25
-991.036,00
-862.688,47
-1.012.535,21
-363.059,00
-321.549,37
-293.507,40
-958.452,87
-816.656,00 -1.114.701,41
646.753,00
565.478,11
662.790,12
-982.350,00 -1.037.464,46
-1.143.202,39
-481.059,00
-642.715,06
-478.040,60
-328.188,24
-135.272,00
-32.159,23
70.500,00
71.744,04
70.075,90
-12.972,00
-13.067,31
-14.129,38
-192.800,00
-90.835,96
-384.134,76
-442.853,76
-444.064,00
-523.507,96
0,00
177,00
13.025,00
-268.846,00
-375.589,63
-267.299,20
-175.218,00
-148.095,33
-188.579,56
-3.000,00
4.848,87
56.446,98
-380.745,23
0,00
398.461,03

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))

418,00
0,00
0,00
0,00
-1.410.003,22
0,00

2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.110,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B Resultat af anlæg

-1.409.585,22

2.000,00

2.110,10

C Resultatopgørelse

-1.790.330,45

2.000,00

400.571,13

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

721110 Opsparing til anlæg
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
741110 Menighedsrådets frie midler

Før disponering

Efter disponering

-805.618,49

246.053,77

-559.564,72

-50.922,54

0,00

-50.922,54

-195.506,62

-12.300,37

-207.806,99

-1.676.166,61

392.628,05

-1.283.538,56

0,00

1.163.949,00

1.163.949,00

1.788.930,77

-1.788.930,77

0,00

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde
742010 Årsafslutningskonto

Disponering

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

Primo

721160 Arv og donationer

-438.065,99
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Bevægelse

345.575,58

Ultimo

-92.490,41

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
Bank- og Girokonti
638140-60
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
721110
721130
721140
721160
741110
741120
742010
Hensættelser
761190

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

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

Ultimo
2020

8.682.399,54

9.243.674,08

23.990,37
-3.848,31
50.922,54
8.611.334,94

120.788,51
83.552,45
50.922,54
8.988.410,58

0,00

0,00

3.191.227,15

1.700.179,09

315.083,70
805.618,49
2.070.524,96

1.016.827,37
559.564,72
123.787,00

11.873.626,69

10.943.853,17

-3.167.679,93

-1.030.374,22

-805.618,49
-50.922,54
-195.506,62
-438.065,99
-1.676.166,61
0,00
-1.399,68

-559.564,72
-50.922,54
-207.806,99
-92.490,41
-1.283.538,56
1.163.949,00
0,00

-8.611.334,94

-8.988.410,58

-8.611.334,94

-8.988.410,58

0,00

0,00

-94.611,82

-925.068,37

-35.572,76
-59.039,06

-866.425,33
-58.643,04

-11.873.626,69

-10.943.853,17

Formål
Indtægter
1 Fælles indtægter i alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

10 Ligningsbeløb til drift

3.120.975,00

3.120.975,00

3.598.318,00

3.120.975,00

0,00

0,00

I alt

3.120.975,00

3.120.975,00

3.598.318,00

3.120.975,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

20 Fælles formål

-9.264,79

-4.000,00

-10.989,04

0,00

0,00

-9.264,79

21 Kirkebygning

-228.232,77

-341.388,00

-250.332,55

0,00

-56.517,75

-171.715,02

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-285.469,55

-17.000,00

-16.368,75

0,00

0,00

-285.469,55

-10.258,24

-22.000,00

-86.238,16

0,00

0,00

-10.258,24

-724,63

-3.000,00

-1.500,00

0,00

0,00

-724,63

-533.949,98

-387.388,00

-365.428,50

0,00

-56.517,75

-477.432,23

23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-702,80

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.702,80

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-498.771,78

-434.562,00

-427.053,72

0,00

-444.258,60

-54.513,18

32 Kirkelig undervisning

-176.327,87

-174.124,00

-158.803,35

0,00

-123.870,81

-52.457,06

33 Diakonal virksomhed

-270.520,43

-303.760,00

-282.515,43

10.320,25

-203.349,10

-77.491,58

34 Kommunikation

-158.436,57

-187.497,00

-79.402,88

0,00

-61.827,33

-96.609,24

35 Kirkekor

-112.129,69

-115.616,00

-120.606,73

0,00

-110.441,91

-1.687,78

-74.235,22

-107.836,00

-88.130,50

0,00

-68.787,46

-5.447,76

-2.398,00

-10.000,00

-11.196,13

0,00

0,00

-2.398,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.294.722,36

-1.334.595,00

-1.168.908,74

11.320,25

-1.012.535,21

-293.507,40

30 Fælles formål

36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

4 Kirkegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

40 Kirkegården

-740.644,75

-632.859,00

-964.410,70

661.700,98

-947.024,13

-455.321,60

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

-217.808,12

-183.797,00

-150.290,71

1.089,14

-196.178,26

-22.719,00

I alt

-958.452,87

-816.656,00

-1.114.701,41

662.790,12

-1.143.202,39

-478.040,60

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

51 Præstebolig 1

-328.188,24

-135.272,00

-32.159,23

70.075,90

-14.129,38

-384.134,76

I alt

-328.188,24

-135.272,00

-32.159,23

70.075,90

-14.129,38

-384.134,76
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Formål

6 Administration og fællesudgifter
60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-42.661,01

-31.100,00

-38.856,90

-110.902,73

-115.722,00

-73.132,15

-73.073,00

0,00

63 Bygning

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

0,00

-42.661,01

-162.216,94

0,00

-75.157,39

-35.745,34

-66.710,60

1.450,00

-29.427,73

-45.154,42

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-133.600,35

-131.999,00

-253.713,91

0,00

-124.103,88

-9.496,47

65 Personregistrering - civil

-11.180,83

-11.244,00

62.765,89

0,00

-11.031,41

-149,42

66 Personregistrering - kirkelig

64 Økonomi

-27.952,40

-28.111,00

-55.135,50

0,00

-27.578,79

-373,61

67 Efteruddannelse

-2.880,00

-15.000,00

-9.640,00

10.800,00

0,00

-13.680,00

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

-7.728,89

0,00

0,00

775,00

0,00

-8.503,89

-32.815,40

-32.815,00

0,00

0,00

0,00

-32.815,40

-442.853,76

-444.064,00

-523.507,96

13.025,00

-267.299,20

-188.579,56

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-12.691,99

-3.500,00

-358,69

0,00

0,00

-12.691,99

636,54

500,00

636,54

636,54

0,00

0,00

76 Momsregulering

68.502,43

0,00

4.571,02

68.502,43

0,00

0,00

I alt

56.446,98

-3.000,00

4.848,87

69.138,97

0,00

-12.691,99

72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

8 Anlægsramme
83 Kirkegård
90 Renteindtægt af anlægsopsparing

I alt

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-1.410.003,22

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.410.003,22

418,00

2.000,00

2.110,10

418,00

0,00

0,00

-1.409.585,22

2.000,00

2.110,10

418,00

0,00

-1.410.003,22
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
5Y, Ejstrup
15Æ, Ejstrup

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
3.617
1.700.000
571.700
670

510.000

Skyldig
Grundskyld*

198.500

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Præstebolig
Kirkegårdskontor

2.210.000

*Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for
2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.
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Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
Bibelselskabet
Folkekirkens Nødhjælp
Bibellæserringen
Høstoffer Ejstrup kirke
Høstoffer Gludsted kirke
Gideonitterne
Indre Mission
Indsamlet ialt

131,00
140,00
100,00
10.350,00
2.620,00
250,00
50,00
13.641,00

Folkekirkens Nødhjælp
Mission Øst
KFUK´s sociale arbejde
Kirkens Korshær
Juniorklubben
Gludsted missionshus
Ejstrup missionshus
Ejstrup kirkes børneklub
Gludsted børneklub
KFUM spejderne
Åben døre
Indre Mission

1.770,00
100,00
500,00
500,00
300,00
450,00
800,00
300,00
450,00
600,00
3.000,00
4.200,00
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Arv - Leslie Pedersen
Saldo 1. jan. 2020
Skitse
A conto rate 1 - Jessica
a conto rate 2 - Jessica
A conto rate 3- Jessica
Gebyr for overførsel
Transaktionsgebyr
Negativ rente

Bilag
29
294
413
818
412
920
920

438.065,99
30.000,00
120.000,00
120.000,00
75.000,00
1,50
0,75
573,33

Udgifter i alt i 2020

345.575,58

Saldo 31. dec. 2020

92.490,41

Artskonto 771010

Børneklub konto
Saldo 1. jan. 2020

Bilag

Konto overtaget fra Ejstrup kirkes
børneklub i 2017
Saldo 1. jan. 2020
Negativ rente
Negativ rente
Negativ rente
Andel af høstoffer
Negativ rente
Saldo 31. dec. 2020

236
410
605
713
915

19.219,83
-23,24
-31,08
-28,91
300,00
-33,96
19.402,64

