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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 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 af aktiviteterne for regnskabsåret.

København, den 4. maj 2017
Bestyrelsen

Czeslaw Kozon
Biskop

Niels Engelbrecht
Generalvikar

Daniel Nørgård
Sognepræst

I henhold til Kirkerettens Canon 494 § 4 har jeg aflagt årsregnskabet for 2016 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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Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
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Ledelsespåtegning

I henhold til Kirkerettens Canon 493 godkender Økonomisk Råd for Bispedømmet København den af
økonomen aflagte årsrapport.
København, den 4. maj 2017
Økonomisk Råd

Hanne Roj-Larsen

Pernille Vedel

Lars Lorensen

Christian de Jonquières
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Czeslaw Kozon
Biskop
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen for Bispedømmets fællesadministration, Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret) for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance,
penstrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark 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.
Bispedømmets fællesadministration har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret
2016 medtaget det af Økonomisk Råd godkendte budget for 2016. Budgettet har, som det også
fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Bispedømmets
fællesadministration (Bispekontoret)'s 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere
Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret), indstille driften eller ikke har andet realistisk

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, 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 foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Bispedømmets
fællesadministration (Bispekontoret)s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2016 samt
af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

5

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

·
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.

·
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
·
Konkluderer vi, om ledelsens 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 Bispedømmets
fællesadministration (Bispekontoret) ’ s evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig 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 Bispedømmets
fællesadministration (Bispekontoret) ikke længere kan fortsætte driften.
·
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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 ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Revisors erklæring om opstilling af samlet regnskab for sognene
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·
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 Bispedømmets fællesadministration (Bispekontoret)’ s interne kontrol.
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Til Økonomisk Råd for Bispedømmet København
Vi har opstillet et samlet regnskab for sognene for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på
grundlag af regnskaber for 2016, som sognene har indsendt til bispekontoret.
Det samlede regnskab for sognene omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.

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 31 beskrevne regnskabspraksis.

København, den 4. maj 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr. nr. 32 89 54 68

Lise Foss Nielsen
Statsautoriseret revisor
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Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
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Ledelsesberetning

Den Katolske Kirke i Danmark er samlet i Bispedømmet København under ledelse af biskop Czeslaw
Kozon.

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
Årsregnskabet for 2016 afsluttes med et ekstraordinært positivt resultat på i alt kr. 3.082 t.kr. (2015:
3.459 t.kr.). Derved konsolideres Ansgarstiftelsens økonomi. Overskuddet følger af fortsatte besparelser
og rationaliseringer på bispekontoret, i institutionerne og i sognene. Der er i 2016 modtaget gaver i form
af ejendomme, som beskrevet nedenfor. Værdien af de modtagne ejendomme er indregnet direkte på
egenkapitalen. Der er tale om ekstraordinære poster, som omvendt betyder at de fremtidige udgifter til
vedligeholdelse af ejendommene er overgået fra de respektive ordenssamfund til sognene og
fælleskassen.
Ansgarstiftelsen har i 2016 fået overdraget ejendommen Fiskervej 7, Aabenraa (Sankt Ansgars Kirke) fra
Sankt Hedvig Søstrene, ejendommen Præstøvej 24, Næstved (Vor Frue Kirke) fra Redemptoristerne
(C.Ss.R.) og ejendommen (Sankt Therese Kirke) fra Assumptionssøstrene. Værdien af disse ejendomme
er af ekstern mægler blevet vurderet til i alt kr. 18.500 t.kr.
Indbetalingerne til kirkeskatteordningen fortsat er stigende (4,6%), som følge af flere års indsats for at
øge deltagelsen blandt kirkens medlemmer. Det ordinære driftsresultat udviser et underskud på –397
t.kr. (2015: 1.854 t.kr.). Det forventes, at det ordinære driftsresultat vil være svagt positivt i de kommende
år.
Til det ordinære driftsoverskud i 2016 skal lægges finansielle indtægter og resultat af ekstraordinære
poster på i alt 3.479 t.kr. (2015: 1.605 t.kr.), således at det samlede resultat for 2016, som nævnt bliver et
overskud på 3.082 t.kr. (mod 3.459 t.kr. i 2015). Overskuddet overføres til den opsparede egenkapital,
der pr. 31. december 2016 andrager i alt 227.708 t.kr. (2015: 213.039 t.kr.).
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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.

8

Ledelsesberetning
Udvikling driftsresultat og egenkapital 2012 - 2016
I tabellen nedenfor vises udviklingen i Ansgarstiftelsens egenkapital og årsresultat i perioden 2012 –
2064.

Årets resultat
Modtaget gave
Overført til projekter m.v

2013

2014

2015

2016

181.088.159

169.770.811

158.068.300

145.281.471

211.248.821

-3.100.872

-1.980.645

-335.000

3.458.524

3.081.881

0

0

30.000.000

61.000.000

18.500.000

-650.000

-2.308.619

-10.000.000

-4.000.000

0

Hensat til præsteudgifter
Regnskabsmæssig
gevinst ved salg af

0

0

0

5.558.825

899.565

Andre reguleringer

0

88.776

-396.402

0

1.574.881

-7.566.476

-7.502.023

-12.055.427

-50.000

-9.959.692

Egenkapital ultimo

169.770.811

158.068.300

145.281.471

211.248.820

225.345.456

Heraf ejendomsværdi

151.401.501

141.167.402

159.111.975

214.930.435

212.225.510

89,2%

89,3%

109,5%

101,7%

94,2%

Regulering ejendomme m.v

Andel af egenkapital

-20.000.000

0

Som det fremgår, beløber det akkumulerede resultat i perioden sig til et overskud på 1.124 t.kr.
Herudover er ejendomsværdien over perioden reguleret med 60.824 t.kr. Samlet set betyder det, at
egenkapitalen er blevet forøget med 55.575 t.kr. fra 2012 - 2016.
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.
Begivenheder efter årsregnskabets afslutning
Der er ikke efter årsregnskabets afslutning indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af Ansgarstiftelsens økonomiske stilling.

Penneo dokumentnøgle: 7H1D3-68S5K-ALZPA-NVY5Q-E31NQ-TV3TU

Egenkapital primo

2012
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Oplysninger om Ansgarstiftelsen

Navn

Ansgarstiftelsen
Den Katolske Kirke i Danmark
Gl. Kongevej 15
1610 København V

Bestyrelse

Czeslaw Kozon
Niels Engelbrecht
Daniel Nørgård

Økonom

Stig Sørensen

Økonomisk Råd

Czeslaw Kozon
Hanne Roj-Larsen
Christian de Jonquières
Pernille Vedel
Lars Lorensen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
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Cvr.nr. 67 79 18 19
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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.
Ændret reklasifikation
Øvrige hensatte forpligtelser er reklassifiseret til egenkapitalen under øvrige henlæggelser.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Bortset fra ovennævnte er den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
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 samt henlæggelser.
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
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 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.
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Indregning af ejendomme
Ejendomme der er anskaffet efter 2014 indregnes til anskaffelsessum og ejendomme som er modtaget
som gave indregnes til ekstern vurdering. Tidligere har ejendomme været indregnet til seneste offentlige
ejendomsværdi.
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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.

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 offentlige ejendomsværdi. Ejendomme der er anskaffet efter 2014
indregnes til anskaffelssesum og ejendomme som er modtaget som gave indregnes til ekstern
vurdering. Ejendomme der er sat til salg er nedskrevet til forventet salgssum. Der afskrives ikke på
ejendommene.
Værdiregulering af ejendomme og fortjeneste ved salg af ejendomme posteres direkte på
egenkapitalen.
Driftsmidler, inventar og automobiler
Driftsmidler, inventar og automobiler afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver
Indestående i institutioner m.m. måles til indre værdi.
Resultatet i institutioner m.m. indregnes i resultatopgørelsen. Ikke anvendte driftstilskud og overskud
overføres til henlæggelser.
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Bispedømmets administration
Omfatter omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.
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Anvendt regnskabspraksis

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.

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. Det samme er gældende for
salg og afvikling m.m. af ejendomme. I det år, hvor projektet afsluttes overføres nettoresultatet til
resultatopgørelsen under posten ekstraordinære poster for så vidt angår projekter, som vedrører
Bispedømmets fællesadministration og for ejendomme overføres fortjenesten ved salg af ejendomme til
egenkapitalen. Ved afslutning af øvrige projekter overføres nettoresultatet til projektinterimskonto.
Øvrige henlæggelser
Øvrige henlæggelser omfatter henlæggelser til bevilligede endnu ikke afholdte udgifter.
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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Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer og realiserede kursgevinster og tab indregnes under finansieller poster i resultatopgørelsen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016
Budget 2016
ikke revideret

2016

2015

kr.

kr.

kr.

4.800.000

5.372.637

5.072.791

2.700.000

2.760.837

3.396.829

Tilskud indland

5.000.000

5.882.042

4.974.577

Tilskud udland

4.000.000

4.320.059

4.392.653

Øvrige tilskud

2.300.000

2.890.481

3.008.035

0

0

1.500

500.000

308.730

219.406

1.900.000

1.013.761

1.628.688

21.200.000

22.548.547

22.694.479

1.800.000

1.939.064

1.110.986

4.910.000

4.797.793

4.548.252

439.082

399.789

418.791

12.237.532

12.365.914

11.842.289

570.000

994.463

422.482

Note

Kirkeskat, netto
Bidrag fra menighederne og tilskud til
præstelønninger

Kampagne donationer

1

2

Administrationshonorar
Overskud ejendomsdrift

Udgifter
Tilskud til menigheder
Bispedømmets administration

3

Informationstjeneste
Præsteudgifter

4

Præste- og teologistuderende
Drift institutioner

5

1.798.979

1.817.369

1.784.480

Resultat af lejre og kursussteder

6

0

-55.741

81.071

Udgifter til råd og udvalg

300.000

259.849

248.076

Diverse pastorale udgifter

270.000

304.297

267.589

145.000

123.177

116.414

22.470.593

22.945.974

20.840.430

-1.270.593

-397.427

1.854.049

1.500.000

2.399.339

239.555

229.407

2.001.912

2.093.604

1.000.000

20.943.104

63.219.866

-300.000

-19.863.135

-61.854.946

929.407

3.081.881

3.458.524

Diverse tilskud

Resultat før renter af ordinær drift
Finansielle indtægter

Ekstraordinærer indtægter
Ekstraordinærer udgifter
Årets resultat

der overføres til egenkapitalen.

7
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Indtægter
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Balance pr. 31. december 2016
Note

2016

2015

kr.

kr.

212.225.510

214.930.435

212.225.510

214.930.435

1.743.905

1.777.447

1.743.905

1.777.447

213.969.415

216.707.882

32.910

43.800

144.756

150.268

1.658.828

1.954.915

Andre tilgodehavender

539.998

6.070.317

Periodeafgrænsningsposter

401.608

506.824

2.778.100

8.726.124

Værdipapirer

62.152.500

54.599.710

Likvide beholdninger

11.799.655

5.192.221

Omsætningsaktiver i alt

76.730.255

68.518.055

290.699.670

285.225.937

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Ejendomme

8

Indestående i institutioner m.v.

Anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg m.v.
Betalt deposita
Udlån

AKTIVER I ALT
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Finansielle anlægsaktiver
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Balance pr. 31. december 2016
Note

2016

2015

kr.

kr.

225.345.456

211.248.821

2.362.173

1.790.261

227.707.629

213.039.082

31.105.951

29.912.880

21.802.542

29.703.198

52.908.493

59.616.078

760.926

2.285.603

469.498

3.076.531

Diverse skyldige gæld og omkostninger

5.515.417

4.092.384

Anden gæld

3.337.707

3.116.259

9.322.622

10.285.174

10.083.548

12.570.777

290.699.670

285.225.937

PASSIVER
EGENKAPITAL
Kapitalkonto

9

Øvrige henlæggelser

Hensættelse til præsteudgifter
Modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler

10

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld til nominel værdi
Kortfristede gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

Eventualforpligtelser

12
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HENSATTE FORPLIGTELSER
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2016
2016
kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Årets resultat
Årets hensættelser til præsteudgifter, interne renter projekter,
hensættelse til vedligeholdelse Gl. Kongevej

3.081.881
2.164.163

Årets kursregulering på værdipapirer

-1.055.790
4.190.254

Ændring i driftskapital:
Stigning i indestående i institutioner, lejre og kursussteder

-295.507

Fald i tilgodehavender fra salg m.v.

10.890

Fald i andre tilgodehavender

301.599
5.530.319

(Skt. Knud L.Skole)

Fald i forudbetalte omkostninger

105.216

Fald i modtagne forudbetalinger

-2.607.033

Stigning i diverse skyldige omkostninger

1.423.033

Stigning i anden gæld

26.253
8.685.024

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten
Køb af værdipapirer, netto

-6.497.000

Fald i modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler :
Tilvejebragte midler
Driftsresultat Gl. Kongevej og Stenogade,
Salg af biler
Egenbetaling sogne
Drifttilskud Bispekontoret
Afholdte udgifter

18.443.360
-523.748
106.500
1.232.873
568.624
-26.140.427

-6.312.818
-12.809.818

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten
Salg af ejendomme

14.899.565

Køb af ejendom

-2.642.660

Afdrag og indfrielse af prioritetsgæld

-1.524.677
10.732.228

Ændring i likviditet

6.607.434

Likvide midler pr. 1/1 2016

5.192.221

Likvide midler pr. 31/12 2016

11.799.655
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Fald i udlån og betalt deposita
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Noter
Budget 2016
ikke revideret

2016

2015

kr.

kr.

kr.

Kirkeskat 100 %

14.800.000

15.902.871

15.196.324

Afregning til menighederne, 60/60%

-8.880.000

-9.488.541

-9.117.794

Administration af kirkeskat

-1.120.000

-1.041.693

-1.005.739

4.800.000

5.372.637

5.072.791

0

0

1.500

0

0

1.500

3.415.000

3.378.543

3.257.174

Kontor- og administrationsudgifter

975.000

1.006.533

920.629

Husleje, rengøring m.v.

520.000

412.717

370.449

4.910.000

4.797.793

4.548.252

9.848.000

9.625.934

9.469.568

Note 2

Kirkeskat, netto

Kampagne donationer

Modtagne bidrag

Note 3

Bispedømmets administration

Personaleomkostninger

Note 4

Præsteudgifter

Løn og ordenstilskud

Heraf udgør lønnen til biskoppen kr. 236.111 inkl. værdi af fri bolig, bil m.v.
Den årlige løn inkl. værdi af fri bolig, bil m.v. andrager for en verdenspræst kr. 233.411
Biskoppens husførelse
Ordenstilskud, Betaniasøstrene

0

142.252

141.072

Husleje

0

354.804

354.804

Varme, ejendomsskat, forsikring m.v.

0

218.660

209.689

Husholdning

0

75.490

88.974

Rengøring, vedligeholdelse m.v.

0

8.442

14.520

Telefon, internet m.v.

0

23.432

20.103

935.000

823.080

829.162

162.000

407.983

388.845

Husleje

0

461.340

447.054

Refusion Thule Air Base, løn m.v.

0

-87.036

-120.209

Diverse udgifter præster

715.000

560.827

297.297

Sprog- og integrationstjeneste

577.532

573.786

530.572

1.454.532

1.916.900

1.543.559

12.237.532

12.365.914

11.842.289

Øvrige præsteudgifter
Rejser, flytteudgifter, møder og kursusudgifter

Præsteudgifter i alt
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Note 1
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Noter

Note 4

Budget 2016
ikke revideret

2016

2015

kr.

kr.

kr.

Præsteudgifter (fortsat)

Udgifter
Nettoudgiften til præstelønninger kan herefter specificeres således:
25% /15 % andel kirkeskatten

2.220.000

2.862.517

2.279.449

25% /15% af menighedernes indtægt

1.350.000

1.505.911

1.698.415

0

3.134.042

3.581.995

4.000.000

4.320.059

4.392.653

0

0

1.500

7.570.000

11.822.529

11.954.011

-12.237.532

-12.365.914

-11.842.289

-4.667.532

-543.385

111.722

238.000

238.000

183.602

Historisk arkiv m.v.

96.238

90.366

39.164

Katolsk Orientering

257.055

350.239

61.014

Pastoral-Centret, driftstilskud

800.000

800.000

1.000.000

30.000

0

14.506

Kirkelig domstol

200.686

173.468

273.986

Evangelisering

27.000

15.296

12.208

150.000

150.000

200.000

1.798.979

1.817.369

1.784.480

Magleås (overskud)

0

-36.073

-17.896

Ømborgen

0

16.441

0

Myretuen

0

-37.538

46.557

Friheden Asserbo

0

1.429

52.410

0

-55.741

81.071

125.000

107.312

97.082

20.000

15.865

19.332

145.000

123.177

116.414

Tilvejebragt til præstelønninger
Diaspora-kommisariatet
Kampagne donationer, netto

Udgifter præster i alt
Nettoudgifter til præsterne
Note 5

Drift institutioner

Sankt Andreas Bibliotek

Justitia et pax

DUK

Note 6

Note 7

Resultat af lejre og kursussteder

Diverse tilskud

Danske kirkers råd
Andre
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Indtægter
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Noter
2016

2015

kr.

kr.

Saldo pr. 1. januar

214.930.435

159.111.975

Afgang, bogførte værdier

-16.450.000

-8.111.975

5.845.075

2.980.435

18.500.000

61.000.000

-10.600.000

-50.000

212.225.510

214.930.435

211.248.821

145.281.471

3.081.881

3.458.524

18.500.000

61.000.000

0

-4.000.000

1.574.881

0

0

4.589.238

899.565

969.588

-9.959.692

-50.000

225.345.456

211.248.821

Pastorale projekter
Saldo pr. 1. januar
Tilvejebragte midler
Tilskrevet renter
Afholdte udgifter

4.349.777
111.036
21.092
-180.888

4.511.548
0
42.247
-204.018

Pastorale projekter i alt

4.301.017

4.349.777

Ejendomme

Tilgang ejendom
Tilgang ejendom, værdi af gave/ arv
Årets nedskrivning af ejendomme

Note 9

Kapitalkonto

Saldo pr. 1. januar
Årets resultat
Modtaget gave (ejendom)
Hensat til byggeprojekter
Modtaget arv tidligere år, ej til bestemte formål
Afsluttet projekt, gevinst ved salg af ejendom Hørsholm
Regnskabsmæssig gevinst ved salg af ejendomme
Årets nedskrivning af ejendomme

Note 10 Modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler
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Note 8
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Noter
Note 10 Modtagne, ikke anvendte projekt- og fondsmidler, fortsat
2016

2015

kr.

kr.

Saldo pr. 1. januar

17.347.533

18.796.911

Tilvejebragte midler

17.371.489

3.770.589

0

4.000.000

Salg af ejendomme m.v.

1.163.600

3.900.000

Lejeindtægter, Gl. Kongevej og Stenogadekomplekset

1.033.193

1.306.825

Driftsudgifter, Gl. Kongevej og Stenogadekomplekset

-1.752.136

-519.090

Hensættelse til byggeprojekter

Administrationsbidrag til bispekontoret

-216.730

-127.407

1.043.123

501.949

0

0

-224.892

-575.897

0

-765.177

-899.565

-4.589.238

0

-749.803

-7.428.918

-77.602

783.749

-19.038

-24.064.032

-7.505.489

4.156.414

17.347.533

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)
Afholdte udgifter

8.404.252
1.109.170
106.500
-1.574.881
189.750
7.428.918
-1.820.937

6.900.840
3.181.489
55.864
0
173.960
77.602
-1.985.503

Øvrige projekter i alt

13.842.772

8.404.252

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

22.300.203

30.101.562

-497.661

-398.364

I alt

21.802.542

29.703.198

Egenbetaling sogne
Indsamlinger
Overført til sogne
Overført til gældseftergivelse sogne
Overført til konsolidering af egenkapitalen
Indfriet lån Nykredit, Esbjerg
Overført til tilskud interim
Tilskud Bispedømmet
Afholdte udgifter
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Byggeprojekter
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Noter
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.
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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 2016 er der i balancen afsat en hensættelse på kr.
31.105.951.
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Regnskab for sognene 2016

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet for sognene for 2016 er opstillet på grundlag af de regnskaber, som sognene har indsendt til
Bispekontoret.
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 måles til senest offentlige ejendomsvurdering. 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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Ejendomme
Ejendommene omfatter kun ejendomme i de selvstændige stiftelser, som ikke ejes af Ansgarstiftelsen.
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Regnskab for sognene 2016

Samlet resultatopgørelse for sognene 1. januar - 31. december 2016
(I følge regnskaber for sognene og de 2 selvstændige stiftelser)
2016

2015

ikke revideret

ikke revideret

kr.

kr.

15.473.297

13.966.135

557.951

436.962

5.514.257

5.112.416

Kirkehandlinger og sognebladsindtægter

283.395

258.933

Salg af kærter bøger m.v.

682.072

662.760

Udlejning af menighedslokaler

823.609

657.483

Bazar og indsamlinger i øvrigt

247.241

177.456

Andre indtægter

119.843

332.095

Renter

103.310

133.586

Tilskud fra Bispedømmet og sognets ordenssamfund

729.603

631.154

4.517.565

3.846.332

29.052.143

26.215.312

Afgift til Bispedømmet, kirkeskat

6.062.415

5.576.296

Solidaritetsbidrag til Bispedømmet af egne indtægter

2.552.693

2.957.476

Afregnede kollekter

1.361.450

1.162.435

Kirkebygningerners drift m.v.

4.851.237

5.075.303

698.302

652.903

Drift ejendomme

4.044.886

3.901.349

Vedligeholdelse og nyanskaffelser

5.213.536

4.657.535

Lønninger

1.990.676

1.465.176

Administration

3.275.975

2.899.262

Diverse særlige udgifter

517.425

464.785

Henlæggelser

217.004

241.321

30.785.599

29.053.841

-1.733.456

-2.838.529

Indgået ved arv

1.198.855

515.622

Formålsbestemte gaver og godkendte projekter

1.720.802

1.968.610

Årets resultat

1.186.201

-354.297

Kirkeskat, 100%
Sognebidrag og gaver
Kollekter og kirkebøsse

Huslejeindtægter m.v. ejendomme

Udgifter

Kultusudgifter

Resultat af ordinær drift
Ekstraordinære poster:
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Regnskab for sognene 2016

Samlet balance for sognene pr. 31. december 2016

( incl. formue for de 2 selvstændige stiftelser)

2016

2015

ikke revideret

ikke revideret

kr.

kr.

Ejendomme

42.494.252

42.255.016

Anlægsaktiver i alt

42.494.252

42.255.016

Tilgodehavender m.v.

3.303.236

3.621.082

Værdipapirer

4.744.485

4.739.634

Likvide beholdninger

16.382.534

16.320.611

Omsætningsaktiver i alt

24.430.255

24.681.327

AKTIVER I ALT

66.924.507

66.936.343

42.150.680

41.331.122

-474.143

5.970

1.186.201

-354.297

Kapitalbevægelser sogne

-6.894.609

1.167.885

( heraf udgør kapitalen for de selvstændige stiftelser kr. 16.984.863)

35.968.129

42.150.680

2.552.832

3.561.467

25.141.771

17.509.342

3.261.775

3.714.854

Gældsforpligtelser i alt

28.403.546

21.224.196

PASSIVER I ALT

66.924.507

66.936.343

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 1. januar
Indregning af manglende sogneregnskaber for tidligere år m
Årets resultat

Hensættelser
GÆLDSFORPLIGTELSER
Prioritetsgæld til nominel værdi
Anden gæld
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