ÅRSREGNSKAB 2020
for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd
i Viborg Østre Provsti
i Viborg Kommune
Myndighedskode 8639
CVR-nr. 18720728

Årsregnskabet indeholder:
A
B
C
D
E
F
G
H
Bilag 1
Bilag 2

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskab i hovedtal
Resultatdisponering og forklaring
Finansiel status
Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18720728, Regnskab 2020, Afleveret d. 03-03-2021 15:55

Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Vorning-Kvorning-Hammershøj 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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Side B-1

Side B-2

Side B-3

Side B-4

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:
Årsregnskabet 2020
for Vorning-Kvorning-Hammershøj kirker udviser et overskud på 458.530 kr.
2020 har været et år præget af Covid-19, hvilket ses ved generelle besparelser. Udgifter til løn er
200.000 kr. lavere end budgetteret, hvilket til dels skyldes ændring i personaleforhold, samt færre
udgifter på honorarsiden grundet bryllupper, barnedåb og mange andre aktiviteter, der er udsat til
senere, eller aflyste.
Når samfundet åbner, forventes øget aktivitet. Der vil blive behov for at gennemføre de
afventende aktiviteter, når dette viser sig muligt. Det vil bevirke et merforbrug, modsvarende
nogle af de besparelser der er set i 2020.
Kirker:
Der er anskaffet kuffertramper til Kvorning og Hammershøj kirker.
Arbejdet vedr. indeklima i Hammershøj er påbegyndt med udgift kr. 9.750,00 til arkitekt og
bygningskonstruktør.
Der er modtaget ligning hertil i 2019.
Fredningsnævnet har afvist varmerenoveringen.
Nationalmuseets rapport afventes, før arbejdet med indvendig kalkning af Hammershøj kirke kan
igangsættes. Grundet Covid-19 er sagsbehandlingstiden længere end vanligt. Der ventes svar
ultimo 2021.
Kirkegårde:
Arbejdet med lagerplads i Kvorning er endnu ikke igangsat.
Der er modtaget ligningsmidler hertil i 2019.
Fredningsnævnet har afvist den ønskede lagerplads, men landskabsarkitekten har indsendt ny
ansøgning til Stiftet. Grundet Covid-19 er sagsbehandlingstiden længere end vanligt.
Kirkediget i Kvorning ventes færdiggjort i 2021, når slutregning fra arkitekt foreligger.
Arbejdet med præstelapidarium fortsættes.
Personalet har derforuden de seneste år, arbejdet på at gøre vedligehold af kirkegården mindre
omkostningstungt.
Disponering:
Konfirmandstuen: Der ses stort behov for at oprette arkivrum, i loftrum over køkken/entre/toilet.
Der skal endvidere etableres adgang dertil. En arkitekt skal komme med et forslag til hvorledes
dette kan udføres, også i forhold til placering af trappe.
Der ses desuden behov for at konfirmandstuen males og gardinerne udskiftes. Konfirmandstuens
loft er i kip, med synlige bjælker. Istandsættelsen udføres efter udvidelsen på 1. sal.
Til formålet er 500.000 hensat på afgrænset projekt.
Provstiet kontaktes med henblik på ansøgning.
I 2021 skal der indbetales 47.001 kr. til Lønmodtagernes Feriemidler. Disse er hensat som et
afgrænset projekt i disponeringen.
Moms:
Den differentierede momsprocent er beregnet til 41% for kirkegården, og 20% for de overordnede
fællesudgifter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

¤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
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

2.073.410,00

Budget
2020*
2.073.410,00

Regnskab
2019
2.052.881,00

-1.614.880,21 -2.073.410,00 -1.953.331,09
-404.170,24
-465.211,00
-409.011,80
0,00
0,00
0,00
-88.800,00
-73.927,59
-71.338,94
-376.411,00
-335.084,21
-332.831,30
-437.342,74
-616.722,00
-612.540,40
2.000,00
0,00
0,00
-457.850,00
-456.460,31
-335.344,18
-160.872,00
-156.080,09
-101.998,56
-409.550,29
-572.590,00
-496.533,02
404.164,00
369.082,05
441.053,80
-635.750,00
-561.158,56
-577.707,90
-341.004,00
-304.456,51
-272.896,19
-64.944,63
-168.200,00
-179.968,77
72.000,00
73.816,23
73.625,68
-42.700,00
-29.367,39
-28.459,58
-197.500,00
-224.417,61
-110.110,73
-272.488,29
-253.111,00
-234.535,23
0,00
0,00
0,00
-1.250,00
-1.800,00
0,00
-251.861,00
-232.735,23
-272.488,29
2.424,00
-20.741,87
-26.384,02
458.529,79
0,00
99.549,91

0,00
0,00
0,00
-9.750,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
554.500,00
0,00
-178.596,00
0,00

-9.750,00

0,00

375.904,00

448.779,79

0,00

475.453,91

* 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

Disponering

Efter disponering

-41.767,89

0,00

-41.767,89

721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

-350.000,00

0,00

-350.000,00

741110 Menighedsrådets frie midler

-350.000,00

88.471,60

-261.528,40

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

-467.498,00

145.000,00

-322.498,00

741150 Frie midler - afgr.proj. fra salg af skov i 2017/klausul

-420.000,00

0,00

-420.000,00

-40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

-500.000,00

-500.000,00

-102.319,59

0,00

-102.319,59

741154 Frie midler - afg.proj. skyldige feriemidler 2021

0,00

-47.001,39

-47.001,39

741155 Anlægsligning retur

0,00

-135.250,00

-135.250,00

742010 Årsafslutningskonto

-448.779,79

448.779,79

0,00

741151 Frie midler - afgr.proj. præstelapidarium
741152 Frie midler - afgr. proj. renov. konfirm.stue
741153 Frie midler - afgr.proj. renovering kirker
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FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
611510-90
612110-619019
619030
619090

Primo
2020

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer

Ultimo
2020

4.508.573,27

4.517.681,37

6.262,80
722,38
41.767,89
4.459.820,20

5.942,35
27.309,22
41.767,89
4.442.661,91

0,00

0,00

Likvide beholdninger
Bank drift og anlæg
638105
Bank- og Girokonti
638140-60
Kontant- og udlægskasser
639110-30

1.899.343,81

2.287.361,56

777.800,41
1.116.519,14
5.024,26

0,00
2.287.361,56
0,00

Aktiver i alt

6.407.917,08

6.805.042,93

-1.771.585,48

-2.220.365,27

-41.767,89
-350.000,00
-350.000,00
-467.498,00
-562.319,59

-41.767,89
-350.000,00
-261.528,40
-322.498,00
-1.244.570,98

-4.474.956,93

-4.457.798,64

-15.136,73
-4.459.820,20

-15.136,73
-4.442.661,91

0,00

0,00

-161.374,67

-126.879,02

-112.055,56
-49.319,11

-58.601,50
-68.277,52

-6.407.917,08

-6.805.042,93

PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
741110
741120
741150-55

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler
Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser
761180
761190

Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
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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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

2.073.410,00

2.073.410,00

2.052.881,00

2.073.410,00

0,00

0,00

I alt

2.073.410,00

2.073.410,00

2.052.881,00

2.073.410,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-186.355,57

21 Kirkebygning

-291.550,00

-203.016,30

0,00

-10.624,93

-175.730,64

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-97.630,59

-35.000,00

-89.209,04

0,00

0,00

-97.630,59

23 Sognegård

-71.711,29

-114.750,00

-80.646,63

0,00

-60.714,01

-10.997,28

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

-48.472,79

-23.911,00

-36.139,83

0,00

0,00

-48.472,79

-404.170,24

-465.211,00

-409.011,80

0,00

-71.338,94

-332.831,30

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-363.121,42

-422.850,00

-438.907,63

0,00

-326.584,18

-36.537,24

32 Kirkelig undervisning

-27.150,53

-67.500,00

-82.030,57

0,00

-5.760,00

-21.390,53

33 Diakonal virksomhed

-680,45

-11.000,00

-18.852,74

0,00

0,00

-680,45

-41.141,64

-41.772,00

-44.075,14

0,00

0,00

-41.141,64

0,00

-45.000,00

-3.831,50

0,00

0,00

0,00

36 Kirkekoncerter

-1.475,00

-22.000,00

-12.844,26

0,00

0,00

-1.475,00

37 Foredrags- og mødevirksomhed

-3.773,70

-6.600,00

-11.998,56

0,00

-3.000,00

-773,70

-437.342,74

-616.722,00

-612.540,40

0,00

-335.344,18

-101.998,56

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

34 Kommunikation
35 Kirkekor

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-425.227,57

-570.090,00

-515.614,66

415.576,52

-577.707,90

-263.096,19

15.677,28

-2.500,00

19.081,64

25.477,28

0,00

-9.800,00

-409.550,29

-572.590,00

-496.533,02

441.053,80

-577.707,90

-272.896,19

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

51 Præstebolig 1

-64.944,63

-168.200,00

-179.968,77

73.625,68

-28.459,58

-110.110,73

I alt

-64.944,63

-168.200,00

-179.968,77

73.625,68

-28.459,58

-110.110,73
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Formål
Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

60 Fælles formål

-51.795,00

-12.700,00

-11.776,54

0,00

0,00

-51.795,00

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-85.441,66

-72.200,00

-79.549,06

0,00

0,00

-85.441,66

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-22.535,01

-26.500,00

-22.804,20

0,00

0,00

-22.535,01

-5.050,00

-8.750,00

-8.700,00

0,00

0,00

-5.050,00

-71.122,50

-82.050,00

-103.510,58

0,00

0,00

-71.122,50

-9.740,63

-25.000,00

-8.194,85

0,00

0,00

-9.740,63

6 Administration og fællesudgifter

63 Bygning
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

7 Finansielle poster
72 Øvrige renteudgifter

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

-5.892,05

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

-5.892,05

-20.911,44

-20.911,00

0,00

0,00

0,00

-20.911,44

-272.488,29

-253.111,00

-234.535,23

0,00

0,00

-272.488,29

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-9.348,31

0,00

-338,69

0,00

0,00

-9.348,31

0,00

1.902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

522,08

522,00

522,08

522,08

0,00

0,00

76 Momsregulering

-17.557,79

0,00

-20.925,26

2.911,47

0,00

-20.469,26

I alt

-26.384,02

2.424,00

-20.741,87

3.433,55

0,00

-29.817,57

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

8 Anlægsramme

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-9.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.750,00

83 Kirkegård

0,00

0,00

-178.596,00

0,00

0,00

0,00

92 Ligningsbeløb anlæg

0,00

0,00

554.500,00

0,00

0,00

0,00

-9.750,00

0,00

375.904,00

0,00

0,00

-9.750,00

80 Kirkebygning

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

Matr. nr
ejerlav og sogn
Vorning By 1A m.fl.
Vorning 72 U

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
21.294
2.150.000
317.100
60

Ejendomsværdi i alt

0

Skyldig
Grundskyld*

0

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Vorningvej 72, Præstebolig
Graverhus

2.150.000

*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
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Bi-regnskab indeklima/ varmepumpe, Hammershøj:

15.11.2020

År

Arkitekt & Bygningskonstruktør
Honorar udarb. forslag og ansøgning

Tildelte anlægsmidler
2019
2020
2020

Forbrugte midler
145.000,00
0,00

Anlægsligning retur

9.750,00

0,00
9.750,00
135.250,00

