
Resumé til offentliggørelse (f.eks. i sognebladet)

Budget 2020 Regnskab 2020 Budget 2021

INDTÆGTER

1 Kirkeskat 1.100.000,00 1.096.874,00 1.100.000,00

2 Kollekter og øvrige indtægter 112.500,00 113.905,25 112.500,00

3 Afgiftsfrie indtægter 19.000,00 14.522,00 16.500,00

Egne indtægter i alt 1.231.500,00 1.225.301,25 1.229.000,00

4 Tilskud fra fælleskassen 0,00 0,00 0,00

5 Tilskud fra ordenssamfund 0,00 0,00 0,00

Tilskud i alt 0,00 0,00 0,00

INDTÆGTER I ALT 1.231.500,00 1.225.301,25 1.229.000,00

6 15% solidaritetsbidrag 0,00 -48.542,15 -48.500,00

7 Afgift til fælleskassen -187.050,00 -186.564,58 -187.050,00

8 Afgift til præstelønninger -311.750,00 -310.940,98 -311.750,00

9 Afregning af kollekter til andre formål -9.000,00 -7.315,00 -6.500,00

Afgift og bidrag i alt -507.800,00 -553.362,71 -553.800,00

NETTOINDTÆGTER I ALT 723.700,00 671.938,54 675.200,00

UDGIFTER

10 Bygninger -150.000,00 -140.267,54 -150.000,00

11 Vedligeholdelse -81.000,00 -211.284,52 -51.000,00

12 Lønninger -97.000,00 -43.167,60 -97.000,00

13 Nyanskaffelser -50.000,00 -39.419,65 0,00

14 Kultusudgifter -65.000,00 -49.496,64 -100.000,00

15 Pastorale udgifter -169.000,00 -48.588,30 -153.000,00

16 Kontorudgifter -52.000,00 -32.956,20 -47.000,00

17 Kørsel- og transportudgifter -78.000,00 -62.107,84 -78.000,00

18 Hensættelser 0,00 0,00 0,00

19 Øvrige udgifter -22.000,00 -22.846,00 -22.000,00

UDGIFTER I ALT -764.000,00 -650.134,29 -698.000,00

DRIFTSRESULTAT -40.300,00 21.804,25 -22.800,00

NETTORESULTAT EJENDOMME 0,00 0,00 0,00

ÅRETS RESULTAT -40.300,00 21.804,25 -22.800,00
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Sognets regnskab 2020 

 

Regnskabet for 2020 er gennemgået og godkendt i menighedsrådet og udviser et lille overskud, 

mindre end året før, men bedre end budgetteret. 

 

På indtægtssiden er det glædeligt at se, at vor absolut vigtigste indtægtskilde, kirkeskatten, ikke blot 

holdt niveauet, men faktisk steg en smule til 1.097tkr (1.02tkr.) og næsten ramte det budgetterede. 

Ikke så overraskende er kollekter gået noget ned, til ca. 103tkr (124tkr.). I 2019 blev det muligt at 

give kollekt med MobilePay, som er taget godt imod og ca. 2/3 af indtægten kommer ad denne vej. 

Der er få steder, hvor vi kan indbetale kontanter, så vi vil gerne opfordre til at anvende MobilePay. 

Der var generelt færre kirkelige handlinger, trods dette og renteudgifter af vores bankindestående 

blev de samlede indtægter 1.225tkr. (1.171tkr.) 

 

Menighederne bidrager til hele bispedømmets drift, herunder præstelønninger, med 40% af egne 

indtægter og således har vort sogn bidraget positivt til helheden med ca. 500tkr. i 2020 (ca. 470tkr.). 

Dertil kommer en ny udgift, bidrag til administration af kirkeskatteordning, som har kostet os 49tkr. 

 

Nettoindtægten til menigheden blev 672tkr. (700tkr.) 

 

Udgifterne i 2020 blev med 650tkr. en smule mere end året før (635tkr.). Først og fremmest er der 

som planlagt anvendt en del penge på vedligeholdelsesarbejder, såvel til Mariabo som i kirken. Der 

blev malet i kirken og I husker måske også, hvor flot gulvet blev efter slibning og polering. Det 

holdt ikke længe, da corona afspritning ikke går umærket hen over gulvet, men på den anden side, 

et kirkegulv må gerne bære præg af flittig brug. Vi investerede også i monitors, der kan bruges i 

forbindelse med undervisning af sognets unge og når det bliver muligt, måske andre fælles 

arrangementer. Det betydelige mindre forbrug på pastorale udgifter skyldes, at vi desværre ikke 

kunne gennemføre menighedens sommerfrokost, som er et arrangement, vi lægger vægt på, da det 

er med til at bevare og udbygge det gode fællesskab i menigheden.  

 

Det samlede resultat for 2020 blev et lille overskud på 22tkr. (65tkr.), mere end budgetteret og 

menighedsrådet finder resultatet tilfredsstillende. 

 

I år budgetterer vi bl.a. med udskiftning af liften til menighedssalen og med sommerfrokost. Vi 

regner med indtægter på niveau med 2020 og forventer et resultat tæt på 0. 
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