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Menighedsrådets erklæring
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for DybeRamme 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:
Regnskabsåret har været præget af mange restriktioner på grund af corona-pandemien med
deraf følgende nedlukning og aflysning af gudstjenester, undervisning og arrangementer.
Derfor har der været et mindre forbrug, end der var budgetteret med, på nogle områder, og
større forbrug på andre til blandt andet værnemidler.
Årsregnskabet udviser et underskud på driftsrammen på 77.901,66 kr.
Formål 21: Begge kirker er kalket i 2020. Der var afsat 75.000 kr. på budgettet, men
udgiften blev på 179.000 kr.
I årsregnskabet for 2019 var der disponeret frie midler til kalkningen.
Indvendig vedligeholdelse af Dybe kirke vedrører frilægning af bjælker, gangbro med
trappe samt behandling af træværk 62.800 kr.
Reparation efter rørskade i Ramme kirke 12.000 kr.
Formål 22: Højttaler- og teleslyngeanlæg i Ramme kirke 71.732 kr.
Opgradering af mikrofoner i Dybe kirke 18.768 kr.
Der var afsat midler på budgettet til disse anskaffelser.
Køb af klaver til Ramme kirke 13.000 kr.
Formål 3: Generelt færre udgifter på undervisning, arrangementer og koncerter.
Formål 4: Lidt færre indtægter fra vedligeholdelse af gravsteder ca. 14.000 kr.
Graverhus og stakit ved depotplads er malet. Der var budgetteret med udgiften.
Omlægning af flisegang i Dybe 11.000 kr.
Anskaffelser til graverkontorer, stol, lampe, printer m.m. 10.000 kr.
Der var budgetteret med anskaffelser af mere ergonomivenlige redskaber til kirkegården.
Der er indkøbt forskellige redskaber og mindre maskiner, trimmere, trillebør med tip,
hækkeklippere, m.v.
Ekstra udgift til indkøb af moduler og tilpasning til kirkegårdskort udover det, som er
refunderet af provstiet.
Der er indkøbt en større mængde flis til afdækning på kirkegården 15.000 kr.
Personalet på kirkegårdene har vikarieret på kirkegårdene i Fjaltring og Trans i
forbindelse med sygdom og fratræden af graveren der.
Fjaltring-Trans har refunderet 350 timer samt kørsel. Denne lønrefusion er modregnet i
lønomkostningerne på formål 4.
Menighedsrådets frie midler udgør ultimo 224.760,91 kr.
Disponeres således:
Konsulentbistand til beskrivelse af projekt vedrørende renovering af kirkens inventar.
Konsulentbistand til beskrivelse af projekt vedrørende renovering af klokkestabel.
Medarbejdertimer til reparation af digeskred.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti om genetablering af samarbejde
om korleder i Lemvig Provsti. Regnskab i Provstiudvalgskassen.
Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti om Provstiets stand på Lemvig
Marked og dyrskue. Regnskab i Lemvig-Heldum kirkekasse.
Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti om
Turistbrochure/gudstjenester/koncerter. Regnskab i Provstiudvalgskassen.
Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti om aktiviteter specielt for
unge i kirkerne. Regnskab i Provstiudvalgskassen.
Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti om fælles annoncering i
forbindelse med valg til menighedsråd 2020. Regnskab i Provstiudvalgskassen.
Samarbejdsaftale mellem alle menighedsråd i Lemvig Provsti vedrørende indkøb af digitale
kirkegårdkort og anskaffelse af digitale kirkegårdssystemer.
PUK-kassen refunderer kirkekasserne udgifter til ovenstående.
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Samarbejdsaftale mellem Lomborg-Rom menighedsråd og Dybe-Ramme menighedsråd om dækning af
kirkesangerfunktionen. Ansættende myndighed er Dybe-Ramme menighedsråd. Aflønning sker
fra Dybe-Ramme kirkekasse med refundering fra Lomborg-Rom kirkekasse.
Samarbejdsaftale mellem Fjaltring-Trans menighedsråd og Dybe-Ramme menighedsråd om
graversamarbejde på de fire kirkegårde.
Hver kirkekasse afholder udgiften til egne medarbejdere.
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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
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

1.721.100,00

Budget
2020*
1.721.100,00

Regnskab
2019
1.850.966,00

-1.799.001,66 -1.721.100,00 -1.710.643,72
-498.794,22
-308.250,00
-233.992,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-308.250,00
-233.992,42
-498.794,22
-741.558,13
-794.500,00
-725.620,35
0,00
0,00
544,58
-723.000,00
-647.096,87
-674.685,83
-71.500,00
-78.523,48
-67.416,88
-464.900,35
-483.304,00
-633.722,64
322.946,00
265.838,85
313.878,96
-475.000,00
-438.875,24
-419.001,94
-331.250,00
-460.686,25
-359.777,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-116.656,63
-140.116,00
-125.337,46
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-37.307,41
-35.336,06
-110.116,00
-88.030,05
-81.320,57
5.070,00
8.029,15
22.907,67
-77.901,66
0,00
140.322,28

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
589.474,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

589.474,00

-77.901,66

0,00

729.796,28

* 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
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
741110 Menighedsrådets frie midler
742010 Årsafslutningskonto

Før disponering

Disponering

Efter disponering

-405.612,74

0,00

-405.612,74

-69.800,00

0,00

-69.800,00

-302.662,57

77.901,66

-224.760,91

77.901,66

-77.901,66

0,00

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

Primo

721160 Arv og donationer

-508.671,25
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Bevægelse

1.316,68

Ultimo

-507.354,57

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

Debitorer
Andre tilgodehavender
Kirke- og præsteembedekapitaler
Gravstedkapitaler

Værdipapirer

Primo
2020

Ultimo
2020

3.180.848,78

3.223.531,85

14.013,00
-241,18
405.612,74
2.761.464,22

8.406,94
100.083,90
405.612,74
2.709.428,27

0,00

0,00

Likvide beholdninger
Bank- og Girokonti
638140-60

1.018.066,39

856.729,29

1.018.066,39

856.729,29

Aktiver i alt

4.198.915,17

4.080.261,14

-1.286.746,56

-1.207.528,22

-405.612,74
-69.800,00
-508.671,25
-302.662,57

-405.612,74
-69.800,00
-507.354,57
-224.760,91

PASSIVER
Egenkapital
721130
721140
721160
741110

Kirke- og præsteembedekapital
Likviditet stillet til rådighed
Arv og donationer
Menighedsrådets frie midler

Hensættelser
761190

Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån
Skyldige omkostninger
Kreditorer
951510
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele
Passiver i alt
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-2.761.464,22

-2.709.428,27

-2.761.464,22

-2.709.428,27

0,00

0,00

-150.704,39

-163.304,65

-146.390,37
-4.314,02

-146.141,35
-17.163,30

-4.198.915,17

-4.080.261,14

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

1.721.100,00

1.721.100,00

1.850.966,00

1.721.100,00

0,00

0,00

I alt

1.721.100,00

1.721.100,00

1.850.966,00

1.721.100,00

0,00

0,00

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

Driftsudgifter
2 Kirkebygning og sognegård

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

21 Kirkebygning

-367.814,50

-191.000,00

-205.708,27

0,00

0,00

-367.814,50

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

-130.979,72

-117.250,00

-28.284,15

0,00

0,00

-130.979,72

I alt

-498.794,22

-308.250,00

-233.992,42

0,00

0,00

-498.794,22

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

-687.345,30

-695.300,00

-651.483,80

544,58

-659.685,83

-28.204,05

32 Kirkelig undervisning

-53,13

-10.500,00

-154,37

0,00

0,00

-53,13

33 Diakonal virksomhed

0,00

-3.555,75

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

-3.555,75

-17.200,00

-3.118,90

0,00

34 Kommunikation

-28.600,54

-27.000,00

-37.096,76

0,00

0,00

-28.600,54

36 Kirkekoncerter

-21.503,41

-44.000,00

-33.266,52

0,00

-15.000,00

-6.503,41

-500,00

-500,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00

-741.558,13

-794.500,00

-725.620,35

544,58

-674.685,83

-67.416,88

39 Kontingent til DSUK

I alt

4 Kirkegård
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

5 Præstebolig mv.

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

-460.070,60

-478.304,00

-618.607,64

313.878,96

-419.001,94

-354.947,62

-4.829,75

-5.000,00

-15.115,00

0,00

0,00

-4.829,75

-464.900,35

-483.304,00

-633.722,64

313.878,96

-419.001,94

-359.777,37

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

I alt

0,00

6 Administration og fællesudgifter

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

0,00

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

0,00

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

0,00

0,00

0,00

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

-2.644,00

-2.814,00

-1.765,38

0,00

0,00

-2.644,00

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

-25.521,39

-48.500,00

-41.070,59

0,00

0,00

-25.521,39

62 Personale, inkl. delt medarbejder

-18.535,42

-14.500,00

-10.992,24

0,00

0,00

-18.535,42

0,00

0,00

-2.929,93

0,00

0,00

0,00

64 Økonomi

-41.619,81

-37.000,00

-42.223,66

0,00

-35.336,06

-6.283,75

67 Efteruddannelse

-17.852,50

-27.000,00

-26.355,66

0,00

0,00

-17.852,50

-181,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-181,60

-10.301,91

-10.302,00

0,00

0,00

0,00

-10.301,91

-116.656,63

-140.116,00

-125.337,46

0,00

-35.336,06

-81.320,57

60 Fælles formål

63 Bygning

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt
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Formål

7 Finansielle poster

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

0,00

70 Renter af stiftslån

0,00

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

-10.947,37

0,00

0,00

0,00

-2.365,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.365,17

5.070,16

5.070,00

5.070,16

5.070,16

0,00

0,00

76 Momsregulering

20.202,68

0,00

13.906,36

20.202,68

0,00

0,00

I alt

22.907,67

5.070,00

8.029,15

25.272,84

0,00

-2.365,17

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

8 Anlægsramme

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

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

92 Ligningsbeløb anlæg

0,00

0,00

589.474,00

0,00

0,00

0,00

I alt

0,00

0,00

589.474,00

0,00

0,00

0,00
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Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr
ejerlav og sogn
21 F Ramme Hgd., Algad

Ejendomsværdi i alt

Areal

Seneste ejendomsvurdering
Ejendomsværdi
Grundværdi
1.742 m2
87.200
87.200

Skyldig
Grundskyld*

Benyttelse, evt. leje og
forpagtningsvilkår
Ubebygget grund

87.200

*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
Kollekter afregnes sammen med Lomborg-Rom
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