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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Bispedømmets
fællesadministration, Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Bispedømmets fællesadministrationen, Ansgarstiftelsen Den Katolske Kirke i Danmarks
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

København, den 8. maj 2014
Bestyrelsen

Czeslaw Kozon
Biskop

Lars Messerschmidt
Generalvikar

Niels Engelbrecht
Sognepræst

I henhold til Kirkerettens Canon 494 § 4 har jeg aflagt årsregnskabet for 2013 for Bispedømmet
København.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Bispedømmet København's aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Stig Sørensen
Økonom
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Ledelsespåtegning

I henhold til Kirkerettens Canon 493 godkender Økonomisk Råd for Bispedømmet København den af
økonomen aflagte årsrapport.
København, den 8. maj 2014
Økonomisk Råd

Czeslaw Kozon
Biskop

Marlene Henrichsen

Henning Fink-Jensen

Lars Lorensen

Christian de Jonquières

RSM plus
Den uafhængige revisors erklæringer

Til Økonomisk Råd for Bispedømmet København

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret) for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Bispedømmets fællesadministrations aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af
Bispedømmets fællesadministrations aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Bispedømmets fællesadministration har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret
2013 medtaget det af Økonomisk Råd godkendte budget for 2013. Budgettet har, som det også
fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Revisors erklæring om opstilling af samlet regnskab for sognene
Til Økonomisk Råd for Bispedømmet København
Vi har opstillet et samlet regnskab for Sognene for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 på
grundlag af regnskaber for 2013, som sognene har indsendt til Bispekontoret.
Det samlede regnskab for Sognene omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
regnskabet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i regnskabet under
anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske
revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Regnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af regnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den på side 20 beskrevne regnskabspraksis.

København, den 8. maj 2014

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Lise Foss Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Den Katolske Kirke i Danmark er samlet i Bispedømmet København under ledelse af biskop Czeslaw
Kozon.
Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark
Ansgarstiftelsen er ifølge sit formål den juridiske person, der ved erhvervelse, forvaltning og anvendelse
af ejendomme, økonomiske midler og frivillige gaver og bidrag sikrer Den romersk-katolske Kirkes formål
i Danmark, herunder i Grønland og på Færøerne. Disse formål er først og fremmest den retmæssige
gennemførelse af gudstjenester, sikring af et rimeligt underhold af den katolske gejstlighed og af andre
personer i Kirkens tjeneste, udøvelsen af apostolatets og sjælesorgens gerninger og af velgørenhed.
Stiftelsen kan endvidere yde bistand til skolevirksomhed.
Bispedømmets fællesadministration – eller bispekontoret i daglig tale – er etableret som en ’fælleskasse’
(Ansgarstiftelsen) til at varetage en række centrale administrative og pastorale opgaver i bispedømmet.
De enkelte sogne i bispedømmet fungerer som selvstændige juridiske enheder, men er samtidig en
integreret del af fællesskabet. Økonomisk hænger bispedømmet og sognene altså sammen.
Den foreliggende årsrapport indeholder regnskabet for fælleskassens aktiviteter, mens regnskaberne for
hvert enkelt sogn offentliggøres selvstændigt.
Bagerst i årsrapporten findes en oversigt over det samlede økonomiske resultat i sognene.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklingen i 2013 har fortsat den utilfredsstillende tendens fra tidlige år, idet det ordinære driftsresultat
udviser et underskud på -4.083 t.kr. Resultatet udviser dog en mindre forbedring i forhold til
driftsunderskuddet for 2012, som beløb sig til i alt -4.896 t. kr. Til underskuddet i 2013 skal lægges
finansielle indtægter og resultat af ekstraordinære poster på i alt 2.103 t.kr., således at det samlede
resultat for 2013 bliver et underskud på -1.980 t.kr. (mod -3.101 t.kr. i 2012). Underskuddet dækkes af
den opsparede egenkapital, der pr. 31. december 2013 andrager i alt 158.068 t.kr. (2012: 169.771 t.kr.).

Udvikling driftsresultat og egenkapital 2009 - 2013
I tabellen nedenfor vises udviklingen i Ansgarstiftelsens egenkapital og årsresultat i perioden 2009 –
2013.
2009

2010

2011

2012

2013

216.467.891

217.630.479

184.199.817

181.088.159

169.770.811

2.029.478

-8.820.602

-4.174.752

-3.397.512

-1.187.601

1.003.394
-1.870.284

725.026

1.063.094

296.640

-793.044

-25.335.086

0

-8.216.476

-9.721.866

Egenkapital ultimo

217.630.479

184.199.817

181.088.159

169.770.811

158.068.300

Heraf ejendomsværdi

186.323.316

157.711.344

159.867.977

151.401.501

141.167.402

85,6%

85,6%

88,3%

89,2%

89,3%

Egenkapital primo
Årets resultat
Kursreguleringer
Regulering ejendomme m.v.

Andel af egenkapital

Som det fremgår, beløber det akkumulerede driftsunderskud i perioden sig til 15.551 t.kr. Herudover er
ejendomsværdien over perioden reguleret med -45.144 t.kr. Samlet set betyder det, at egenkapitalen er
blevet reduceret med 58.400 t.kr. fra 2009 - 2013.

RSM plus
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Ledelsesberetning
På grund af de senere års voksende driftsunderskud har Ansgarstiftelsens bestyrelse og Økonomisk Råd
udarbejdet en ny økonomisk politik med henblik på at reducere de løbende driftsunderskud og skabe
balance mellem indtægter og udgifter i Ansgarstiftelsen fra senest 2015 og frem. Den økonomiske politik
er tilgængelig på bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk. og vil have effekt allerede fra
regnskabsåret 2014.
Begivenheder efter årsregnskabets afslutning
Der er ikke efter årsregnskabets afslutning indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af Ansgarstiftelsens økonomiske stilling.
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Oplysninger om Ansgarstiftelsen

Navn

Ansgarstiftelsen
Den Katolske Kirke i Danmark
Gl. Kongevej 15
1610 København V
Cvr.nr. 67 79 18 19

Bestyrelse

Czeslaw Kozon
Lars Messerschmidt
Niels Engelbrecht

Økonom

Stig Sørensen

Økonomisk Råd

Czeslaw Kozon
Marlene Henrichsen
Christian de Jonquières
Henning Fink-Jensen
Lars Lorensen

Revision

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer

Kalvebod Brygge 45, 2
1560 København V
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af
Angarstiftelsens særlige forhold.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikation af
hensættelser til præsteudgifter fra anden gæld til hensatte forpligtelser. Sammenligningstallene er
tilsvarende ændret.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den
Katolske Kirke i Danmark, og aktivernes værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Den
Katolske Kirke, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksdisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Kirkeskat
Indtægterne omfatter de bidrag, der tilfalder Ansgarstiftelsen efter fradrag af afholdte omkostninger til
administration af opkrævning m.v. af kirkeskat.
Bidrag fra menighederne og tilskud til præstelønninger
Omfatter de bidragspligtige indtægter, der direkte er tilfaldet de enkelte sogne sidste år.
Tilskud og gaver
Omfatter tilskud, gaver, og legater, som hvert år udbetales til Ansgarstiftelsen.
Administrationshonorarer
Omfatter indtægter ved administration af ejendomme, projekter m.v.
Ejendommenes driftsresultat
Omfatter nettoresultatet ved udlejning af ejendomme incl. prioritetsrenter.
Tilskud til menigheder
Omfatter ekstraordinære tilskud til menigheder, omkostninger til fremmedsprogede grupper, pastoralassistenter og tilskud til istandsættelse af bygninger m.v.

RSM plus
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Anvendt regnskabspraksis

Bispedømmets administration
Omfatter omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.
Præsterne
Indeholder omkostninger til løn, pension m.v. til præsterne.
Drift institutioner, netto
Indeholder resultat af virksomheder der drives af Ansgarstiftelsen samt tilskud til institutioner m.v. inden
for Den Katolske Kirke's virke i Danmark.
Resultat af lejre og kursussteder
Indeholder resultatet af Magleås, Ømborgen, Friheden og Myretuen i henhold til særskilt aflagte
regnskaber.
Finansielle poster
Omfatter renteindtægter af bank, værdipapirer m.v. samt værdiregulering af værdipapirer og med fradrag
af den andel af renterne, der direkte kan henhøres til uafsluttede projekter m.v..
Ekstraordinærer poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift herunder indtægter fra arv og
gaver.
Balancen
Ejendomme
Ejendomme måles til den seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Ejendomme der er sat til salg er
nedskrevet til forventet salgssum. Der afskrives ikke på ejendommene.
Værdiregulering af ejendomme posteres direkte på egenkapitalen.
Driftsmidler, inventar og automobiler
Driftsmidler, inventar og automobiler afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.
Indretning af Gl. Kongevej 15
Erhvervet indretning måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Indretningen afskrives
lineært over 10 år.
Finansielle anlægsaktiver
Indestående i virksomheder og kursuscentre måles til indre værdi.
Resultatet i virksomheder og kursuscentre indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer og realiserede kursgevinster og tab indregnes under finansieller poster i resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger
Modtagne forudbetalinger omfatter modtagne tilskud der vedrører indtægter i det efterfølgende år.
Projekter
Indtægter (tilskud og gaver) som Ansgarstiftelsen i regnskabsåret har modtaget til erhvervelse af bestemte aktiver eller til afholdelse af specielle udgifter medtages ikke i resultatopgørelsen.
Indtægter og de heraf afholdte udgifter indgår i et særligt projektregnskab. I det år, hvor projektet afsluttes overføres nettoresultatet til resultatopgørelsen under posten ekstraordinære poster for så vidt angår
projekter, som vedrører Bispedømmets fællesadministration. Ved afslutning af øvrige projekter overføres
nettoresultatet til projektinterimskonto.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser Angarstiftelsens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivivet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke- kontante driftsposter og
ændring i driftskapital.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg anlægsaktiver, obligationer samt ændring i
uafsluttede projekter
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013

2013

Budget 2013
ikke revideret

2012

kr.

kr.

kr.

3.416.740

4.177.200

2.776.616

2.045.482

2.176.610

2.085.136

Tilskud indland

5.049.488

4.500.000

5.748.551

Tilskud udland

4.164.811

3.100.000

3.020.087

Øvrige tilskud

4.137.340

2.200.000

3.176.895

73.379

250.000

-75.837

175.000

700.000

503.400

1.665.816

1.250.000

1.402.804

20.728.056

18.353.810

18.637.652

988.010

1.600.000

1.427.767

5.291.331

5.225.000

5.190.883

843.693

850.000

829.908

12.648.609

12.455.000

11.670.456

594.956

250.000

389.095

Note

Indtægter
Kirkeskat, netto
Bidrag fra menighederne og tilskud til
præstelønninger

Kampagne donationer

1

2

Administrationshonorar
Overskud ejendoms drift

Udgifter
Tilskud til menigheder
Bispedømmets administration

3

Informationstjeneste
Præsteudgifter

4

Præste- og teologistuderende
Drift institutioner

5

2.987.973

3.175.000

2.979.188

Tilskud til lejre og kursussteder

6

612.403

150.000

258.386

Udgifter til råd og udvalg

177.569

275.000

256.324

Diverse pastorale udgifter

181.963

230.000

161.035

485.500

405.000

370.298

24.812.007

24.615.000

23.533.340

-4.083.951

-6.261.190

-4.895.688

-40.167

1.225.000

1.369.559

-4.124.118

-5.036.190

-3.526.129

2.376.203

1.500.000

1.027.112

-232.730

-20.000

-601.855

-1.980.645

-3.556.190

-3.100.872

Diverse tilskud

Resultat før renter af ordinær drift
Finansielle indtægter

Ekstraordinærer indtægter
Ekstraordinærer udgifter
Årets resultat

der overføres til egenkapitalen.
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Balance pr. 31. december 2013
Note

2013

2012

kr.

kr.

141.167.402

151.401.501

0

358.400

141.167.402

151.759.901

1.545.095

1.091.048

1.545.095

1.091.048

142.712.497

152.850.949

18.628

20.596

401.532

398.753

Udlån

3.051.477

2.543.096

Andre tilgodehavender

5.229.009

2.645.078

555.330

548.001

9.255.976

6.155.524

37.081.277

33.972.598

5.909.418

5.756.205

52.246.671

45.884.327

194.959.168

198.735.276

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Ejendomme
Indretning af Gl. Kongevej 15

8

Finansielle anlægsaktiver
Indestående i institutioner m.v.

Anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg m.v.
Betalt deposita

Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. december 2013
Note

2013

2012

kr.

kr.

158.068.300

169.770.811

6.824.031

5.046.369

885.925

435.367

15.160.016

11.199.847

22.869.972

16.681.583

2.907.407

3.238.078

0

82.868

Modtagne forudbetalinger

2.416.080

1.851.873

Diverse skyldige gæld og omkostninger

5.152.123

4.096.760

Anden gæld

3.545.286

3.013.303

11.113.489

9.044.804

14.020.896

12.282.882

194.959.168

198.735.276

PASSIVER
EGENKAPITAL

9

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensættelse til præsteudgifter
Hensættelse til renovering
Modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler

10

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld til nominel værdi
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

Eventualforpligtelser

12
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2013
2013
kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Årets resultat
Afskrivning, indretning Gl. Kongevej
Årets hensættelser til renovering og præsteudgifter
Årets kursregulering på værdipapirer

-1.980.645
358.400
1.366.601
793.044
537.400

Ændring i driftskapital:
Stigning i indestående i institutioner, lejre og kursussteder
Fald i tilgodehavender fra salg m.v.
Stigning i betalt deposita
Stigning i udlån
Stigning i andre tilgodehavender

-454.047
1.968
-2.779
-508.381
-2.583.931

Stigning i forudbetalte omkostninger

-7.329

Stigning i modtagne forudbetalinger

564.207

Stigning i diverse skyldige omkostninger
Stigning i anden gæld

1.055.363
531.983
-865.546

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten
Køb af værdipapirer, netto
Stigning i modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler
Køb af ejendom
Salg af ejendomme efter fradrag af omkostninger ved salg
Overførsel af ejendomsregnskab fra sogn

-3.901.723
2.513.169
-1.415.902
4.147.978
88.776
1.432.298

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten
Afdrag prioritetsgæld

-330.671
-330.671

Ændring i likviditet

236.081

Likvide midler pr. 1/1 2013

5.673.337

Likvide midler pr. 31/12 2013

5.909.418
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Noter
2013

Budget 2013
ikke revideret

2012

kr.

kr.

kr.

Kirkeskat 100 %

13.420.996

15.840.000

12.724.980

Afregning til menighederne, 67/70%

-8.992.067

-10.612.800

-8.907.486

Administration af kirkeskat

-1.012.189

-1.050.000

-1.040.878

3.416.740

4.177.200

2.776.616

83.938

500.000

34.283

-10.559

-250.000

-110.120

73.379

250.000

-75.837

3.866.049

4.000.000

3.960.091

Kontor- og administrationsudgifter

962.960

800.000

808.004

Husleje, rengøring m.v.

462.322

425.000

422.788

5.291.331

5.225.000

5.190.883

10.052.887

9.880.000

8.916.112

Note 1

Note 2

Kirkeskat, netto

Kampagne donationer

Modtagne bidrag
Afholdte omkostninger

Note 3

Bispedømmets administration

Personaleomkostninger

Note 4

Præsteudgifter

Løn og ordenstilskud

Heraf udgør lønnen til biskoppen kr. 212.712 inkl. værdi af fri bolig, bil m.v.
Den årlige løn inkl. værdi af fri bolig, bil m.v. andrager for en verdenspræst kr. 204.210
Biskoppens husførelse
Ordenstilskud, Betaniasøstrene

139.680

150.000

138.300

Husleje

354.804

335.000

344.472

Varme, ejendomsskat, forsikring m.v.

216.648

253.000

209.984

64.726

78.000

73.514

119.954

38.000

14.786

23.919

46.000

26.711

919.731

900.000

807.767

Rejser, flytteudgifter, møder og kursusudgifter

262.681

320.000

373.166

Husleje

515.633

430.000

600.520

Refusion Thule Air Base, løn m.v.

-60.651

0

-145.804

Diverse udgifter præster

346.080

300.000

499.752

Sprog- og integrationstjeneste

612.248

625.000

618.943

1.675.991

1.675.000

1.946.577

12.648.609

12.455.000

11.670.456

Husholdning
Rengøring, vedligeholdelse m.v.
Telefon, internet m.v.

Øvrige præsteudgifter

Præsteudgifter i alt
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Noter

Note 4

2013

Budget 2013
ikke revideret

2012

kr.

kr.

kr.

Præsteudgifter (fortsat)

Udgifter
Nettoudgiften til præstelønninger kan herefter specificeres således:
Indtægter
18% /15 % andel kirkeskatten

2.415.779

2.376.000

1.908.747

18% /15% af menighedernes indtægt

1.115.717

1.088.305

1.042.568

Tilvejebragt til præstelønninger

1.190.166

1.100.000

1.646.203

Diaspora-kommisariatet

4.164.811

3.100.000

3.020.087

73.379

250.000

-75.837

8.959.853

7.914.305

7.541.768

-12.648.609

-12.455.000

-11.670.456

-3.688.756

-4.540.695

-4.128.688

Sankt Andreas Bibliotek

785.264

720.000

642.712

Historisk arkiv m.v.

104.337

130.000

74.976

Katolsk Orientering

243.930

225.000

259.057

1.204.923

1.300.000

1.440.460

Justitia et pax

-17.234

25.000

0

Kirkelig domstol

334.425

450.000

162.047

Evangelisering

32.328

25.000

24.936

300.000

300.000

375.000

2.987.973

3.175.000

2.979.188

Magleås

657.259

0

134.578

Ømborgen

-52.304

100.000

114.788

-1.000

0

0

8.448

50.000

9.020

612.403

150.000

258.386

0

200.000

0

Danske kirkers råd

108.289

125.000

105.084

Husleje

360.000

0

240.000

17.211

80.000

25.214

485.500

405.000

370.298

Kampagne donationer, netto

Udgifter præster i alt
Nettoudgifter til præsterne
Note 5

Drift institutioner

Pastoral-Centret

DUK

Note 6

Resultat af lejre og kursussteder

Myretuen
Friheden Asserbo

Note 7

Diverse tilskud

Skoler

Andre
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Noter
2013

2012

kr.

kr.

151.401.501

159.867.977

-5.350.000

-900.000

1.415.902

0

-6.300.001

-7.566.476

141.167.402

151.401.501

169.770.811

181.088.159

Årets resultat

-1.980.645

-3.100.872

Tilbageført til projekter m.m. ved salg af ejendom

-2.308.619

-650.000

Tab ved salg af ejendomme

-1.202.022

0

Årets nettonedskrivning af ejendomme

-6.300.001

-7.566.476

88.776

0

158.068.300

169.770.811

Note 10 Modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler
Pastorale projekter
Saldo pr. 1. januar
Tilvejebragte midler
Tilskrevet renter
Afholdte udgifter

4.615.551
0
66.419
-290.999

3.696.861
957.687
53.921
-92.918

Pastorale projekter i alt

4.390.971

4.615.551

Saldo pr. 1. januar

2.087.376

4.697.730

Tilvejebragte midler

4.992.384

10.344.703

Modtaget arv

1.274.925

0

65.000

650.000

Administrationsbidrag til bispekontoret

-83.000

-411.400

Egenbetaling sogne

941.225

2.743.384

0

251.470

Overført til sogne

-100.000

-2.156.671

Overført fra tilskud interim

-249.539

497.947

164.604

820.123

-4.973.186

-15.349.910

1.415.902

0

5.535.691

2.087.376

Note 8

Ejendomme

Saldo pr. 1. januar
Afgang, bogførte værdier
Køb af ejendom
Årets nettonedskrivning af ejendomsværdier

Note 9

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar

Overførsel af ejendomsregnskab fra sogn

Byggeprojekter

Salg af ejendomme m.v.

Indsamlinger

Tilskud Bispedømmet
Afholdte udgifter
heraf anvendt til køb af ejendom
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Noter
Note 10 Modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler, fortsat
2013

2012

kr.

kr.

4.496.920
815.694
87.067
1.447.000
25.555
249.539
0

3.046.550
2.225.125
20.000
0
89.380
-497.947
300.000

0
-1.510.166

192.021
-878.209

5.611.609

4.496.920

I alt
Heraf indregnet i regnskab for Pastoral-Centret og Skt. Andreas
Bibliotek

15.538.271

11.199.847

-378.255

0

I alt

15.160.016

11.199.847

Øvrige projekter
Saldo pr. 1. januar
Tilvejebragte midler
Salg af biler
Tilbageført til projekter m.m. ved salg af ejendom
Egenbetaling sogne
Ikke anvendte midler overført til byggeprojekter (interim)
Tilskud Bispedømmet
Modtagne erstatninger m.v.
Afholdte udgifter
Øvrige projekter i alt

Note 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for Sankt Angars Skolen's kassekredit kr. 300.000 er deponeret ejerpantebrev kr. 440.000
med pant i ejendommen matr. nr. 36 a Udenbys Klædebo.
Ansgarstiftelsen har overfor sognene stillet en underskudsgaranti.
Den Katolske Kirke i Danmark har stillet garanti på kr. 500.000 til fordel for DUK.
Note 12 Eventualforpligtelser
Den Katolske Kirke i Danmark er forpligtet til at betale livsvarig løn til præsterne. Der foretages løbende
hensættelse til denne forpligtelse og pr. 31. december 2013 er der i balancen afsat en hensættelse på kr.
6.824.031.

RSM plus
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Regnskab for sognene 2013

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet for sognene for 2013 er opstillet på grundlag af de regnskaber, som sognene har indsendt til
Bispekontoret.
Der er pr. 30. april 2014 endnu ikke modtaget regnskaber for 2013 for 5 sogne, Sakramentskirken,
Kaldæisk menighed, Køge, Ringsted og Nuuk.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Kirkeskat
Indtægterne omfatter hele den indbetalte kirkeskat. Den del af kirkeskatten, der skal afregnes til Angarstiftelsen er udgiftsført under posten afgift til Bispedømmet.
Ejendomme
Ejendommene omfatter kun ejendomme i de selvstændige stiftelser, som ikke ejes af Ansgarstiftelsen.
Ejendomme måles til ejendomsværdi pr. 1/10 2012 med tillæg af forbedringer. Kirker og menighedshuse
vurderes ikke og indregnes ikke i balancen. Der afskrives ikke på ejendommene.
Værdien af ejendommene i de enkelte sogne, som ejes af Ansgarstiftelsen og som stilles til rådighed for
de enkelte sogne indgår ikke i sogneregnskaberne, men er indregnet i Ansgarstiftelsens regnskab.
Værdiregulering af ejendomme posteres direkte på egenkapitalen.
Værdipapirer
Der er ingen ensartet regnskabspraksis for indregning af værdipapirer i de enkelte sogne.
Værdipapirerne indregnes dels til nominel værdi, kursværdi eller anskaffelsessum.
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Regnskab for sognene 2013

Samlet resultatopgørelse for sognene 1. januar - 31. december 2013
(I følge regnskaber for sognene og de 2 selvstændige stiftelser)
2013

2012

ikke revideret

ikke revideret

kr.

kr.

12.858.631

12.001.857

616.095

646.373

4.997.370

4.855.174

Kirkehandlinger og sognebladsindtægter

244.038

212.637

Salg af kærter bøger m.v.

647.579

609.348

Udlejning af menighedslokaler

542.093

491.286

Bazar og indsamlinger i øvrigt

432.218

591.833

Andre indtægter

206.801

281.140

Renter

231.696

268.841

Tilskud fra Bispedømmet og sognets ordenssamfund

697.952

623.377

3.541.545

3.472.667

25.016.018

24.054.533

Afgift til Bispedømmet, kirkeskat

4.243.346

3.600.556

Solidaritetsbidrag til Bispedømmet af egne indtægter

1.868.842

1.767.960

Afregnede kollekter

1.186.414

1.112.147

Kirkebygningerners drift m.v.

5.928.496

5.513.084

721.027

609.605

Drift ejendomme

3.035.919

3.112.196

Vedligeholdelse og nyanskaffelser

3.523.713

5.192.742

Lønninger

1.691.143

1.713.322

Administration

3.472.583

3.632.284

Diverse særlige udgifter

1.127.340

15.962

231.190

486.374

27.030.013

26.756.232

-2.013.995

-2.701.699

Indgået ved arv

1.648.424

591.180

Formålsbestemte gaver og godkendte projekter

1.096.701

1.106.965

731.130

-1.003.554

Indtægter
Kirkeskat, 100%
Sognebidrag og gaver
Kollekter og kirkebøsse

Huslejeindtægter m.v. ejendomme

Udgifter

Kultusudgifter

Henlæggelser

Resultat af ordinær drift
Ekstraordinære poster:

Årets resultat
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Samlet balance for sognene pr. 31. december 2013
( incl. formue for de 2 selvstændige stiftelser)
2013

2012

ikke revideret

ikke revideret

kr.

kr.

Ejendomme

40.584.832

33.326.184

Anlægsaktiver i alt

40.584.832

33.326.184

Tilgodehavender m.v.

4.861.861

4.941.178

Værdipapirer

4.895.891

5.100.795

Likvide beholdninger

18.631.724

15.219.385

Omsætningsaktiver i alt

28.389.476

25.261.358

AKTIVER I ALT

68.974.308

58.587.542

38.042.220

38.714.092

0

0

Indregning af manglende sogneregnskaber for tidligere år

-12.162

21.883

Årets resultat

731.130

-1.003.554

65.128

309.799

38.826.316

38.042.220

4.990.885

5.135.815

19.512.134

9.658.993

5.644.973

5.750.514

Gældsforpligtelser i alt

25.157.107

15.409.507

PASSIVER I ALT

68.974.308

58.587.542

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 1. januar
Reguleringer pr. 1. januar:

Kapitalbevægelser sogne
( heraf udgør kapitalen for de selvstændige stiftelser kr. 23.718.433)
Hensættelser
GÆLDSFORPLIGTELSER
Prioritetsgæld til nominel værdi
Anden gæld

