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4 Årsregnskab 2018

bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt 
årsregnskabet for 2018 for Landsforeningen af Me-
nighedsråd.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-
mæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen inde-
holder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse 
for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til delegeretforsamlingens 
godkendelse.

Sabro, den 22. marts 2019

Finn Poulsen Torben Vesterager Lauridsen
bestyrelsesvalgt kasserer  sekretariatschef

ledelsespåtegnIng
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tiL De DeLegeReDe SaMt beStyReLSen i LanDSfoReningen af MenigheDSRåD

konkLuSion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen 
af Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, 
balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af re-
sultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse 
med 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 
foreningen 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 i RegnSkabet
Foreningen har medtaget budgettal som sammen-
ligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har 
ikke været underlagt revision.

LeDeLSenS anSVaR foR 
åRSRegnSkabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen an-
svarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant, og at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
foreningen, indstille driften eller ikke har andet rea-
listisk alternativ end at gøre dette.

ReViSoRS anSVaR foR ReViSionen 
af åRSRegnSkabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, 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:
  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent-

lig 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 besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol.

ledelsespåtegnIng den uafhængIge revIsors 
revIsIonspåtegnIng

årsregnsk ab 2018
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  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af foreningens 
interne kontrol.

  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 
er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysnin-
ger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

  konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der 
er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenhe-
der eller forhold kan dog medføre, at foreningen 
ikke længere kan fortsætte driften.

  Tager vi stilling til den samlede præsentation, 
struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler 
de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende bil-
lede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige ob-

servationer, 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 inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven.

baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

aarhus, den 22. marts 2019

bDO statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVr-nr. 20 22 26 70

gert Malmkvist
statsautoriseret revisor

regnskabet er gennemgået af os som valgte revisorer. 
gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

sabro, den 22. marts 2019

Freddy Christensen   Jørgen Munck

påtegnIng af forenIngens 
krItIske revIsorer

årsregnsk ab 2018
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hoVeDaktiViteteR
Foreningens hovedaktiviteter har i lighed med tidli-
gere år været at fremme de formål, der er beskrevet 
i vedtægternes § 2 og § 25, hvilket navnlig vil sige

  at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse 
af fælles anliggender og styrkelse af fællesskabet, 
bl.a. ved at holde årsmøder og kurser

  at bidrage til løsning af folkekirkelige opgaver og 
arbejde på at fastholde og udbygge den indflydelse, 
som rådene har ifølge lovgivningen

  at støtte menighedsråd og menighedsrådsmed-
lemmer ved udførelsen af de hverv, de er betroet 
(i menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd m.v.) i 
overensstemmelse med det menighedsrådsløfte, 
de har afgivet

  at yde bistand i forhandlinger med myndigheder 
og faglige organisationer, herunder om kirkefunk-
tionærers løn- og ansættelsesvilkår

  at informere medlemskredsen om foreningens 
arbejde via foreningens egne medier, der bestem-
mes af bestyrelsen. 

bestyrelsens og sekretariatets arbejde har i regn-
skabsåret, ud over sædvanlige opgaver, i særlig grad 
været koncentreret om 

  Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation, 
herunder personalepolitik i menighedsrådene

  IT-løsninger i Folkekirken, herunder FLØs3

  Medlemsstrategi for Landsforeningen

  stiftsanalyse

  Persondataforordning

  Demokratisering af folkekirkens økonomi

  Folkekirkeligt Dåbsinitiativ

  Udvikling af distriktsforeningerne

  ny sekretariatsorganisering

ledelsesberetnIng

årsregnsk ab 2018
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RegnSkab/buDget
Landsforeningens budget for 2018 er udarbejdet af 
den bestyrelsesvalgte kasserer sammen med for-
eningens administration primo 2017. Den 10. marts 
2017 blev budgettet behandlet i Forretningsudvalget 
og oversendt til bestyrelsen, der på et møde den 
20. marts 2017 godkendte det til forelæggelse på 
delegeretmødet i maj 2017.

budget 2018 er efterfølgende tilpasset den nye 
budget- og regnskabsopstilling som omtales på de 
efterfølgende sider.

Årsregnskabet slutter med et overskud efter skat 
på 727.532 kr. mod et budgetteret underskud på 
-240.000 kr., eller en positiv afvigelse på 967.532 kr. 

Den positive afvigelse mellem regnskab og budget 
fremkommer således:

årsregnsk ab 2018

Fællesomkostninger

Sekretariatets samlede personaleomkostninger -375.000 kr.

Sekretariatets rejseudgifter -135.000 kr.

fællesfunktioner -235.000 kr.

forsøg med arbejdsmiljørådgivning, bidrag til fællesomkostninger 490.000 kr.

Fællesomkostninger i alt -255.000 kr.

Direkte inDtægter og uDgiFter

kurser 360.000 kr.

Medlemsmøder 145.000 kr.

bestyrelsesarbejde -60.000 kr.

Regnskabskontor 440.000 kr.

egne medier -595.000 kr.

projekter 620.000 kr.

øvrige indtægter 190.000 kr.

Direkte indtægter og udgifter i alt 1.100.000 kr.

øvrige afvigelser, netto 122.532 kr.

967.532 kr.

tiLpaSning af RegnSkabSopStiLLing
Landsforeningens bestyrelse har i forbindelse med 
aflæggelsen af regnskabet for 2018 foretaget enkelte 
tilpasninger af resultatopgørelsen. Ændringen skyl-
des, at regnskabsopstillingen i 2017, der afspejlede 
ressourceforbruget for foreningens ’tre ben’, har 
vist sig ikke at være ideel i forhold til den løbende 
budget- og regnskabsopfølgning. 

Med dette års tilpasning ønsker bestyrelsen, at den 
nuværende organisationsstruktur på sekretariatet 
kommer til udtryk i både budget og regnskab. 

Tilpasningen indebærer, at indirekte omkostninger 
ud over løn og pension, nu fremgår samlet under 
fællesfunktioner. 



9

Det godkendte budget for 2018 og sammenlignings-
tallene for regnskab 2017 er tilpasset ændringerne. 

peRSonaLeoMkoStningeR
De samlede personaleomkostninger inkl. lønrefu-
sion udgør i 2018 ca. 17.890.000 kr., hvilket er ca. 
375.000 kr. mere end budgetteret. afvigelsen skyldes 
hovedsaligt udvidelse af aktivitetsområder efter 
budgettets tilblivelse.

afvigelsen forklares ved en udvidelse af medarbej-
derstaben i ’Forsøg med arbejdsmiljørådgivning’, der 
er fuldt ud egenfinansieret. 

Derudover er der i løbet af 2017 og 2018 ansat yder-
ligere personale til regnskabskontoret, som følge af 
en tilgang af regnskabskunder.

sidst har der i forbindelse med den ændrede organise-
ring på sekretariatet været afholdt ikke-budgetterede 
lønudgifter til at understøtte denne ændring. 

ReJSeoMkoStningeR
De samlede rejseomkostninger er i 2018 ca. 135.000 
kr. højere end budgettet. Det forklares udelukkende 
ved, at rejseaktiviteten i ’Forsøg med arbejdsmiljø-
rådgivning’ har været højere end forventet. Denne 
aktivitet er finansieret via tilskud, abonnementer og 
konsulentydelser. 

fæLLeSfunktioneR
Fællesfunktioner under note 8 indeholder øvrige per-
sonaleomkostninger, lokale- og administrationsom-
kostninger samt afskrivninger. Den samlede afvigelse 
viser et merforbrug på ca. 235.000 kr. i forhold til 
budgettet. Dette består af flere positive og nega-
tive afvigelser. For øvrige personaleomkostninger er 
der tale om et mindreforbrug på ca. 70.000 kr., der 
primært vedrører et mindreforbrug på personalets 
kursusudgifter.

For lokaleomkostninger er der tale om et mindrefor-
brug på 185.000 kr. Dette skyldes lavere udgifter til 
el og varme. Det reducerede el-forbrug forklares ved 
en outsourcing af serverfaciliteter. besparelsen på 
varme skyldes etableringen af et nyt varmesystem 

ultimo 2017, hvis forventede besparelse ikke var kendt 
på budgettidspunktet. sidst kan nævnes, at behovet 
i 2018 for indvendig og udvendig vedligeholdelse af 
ejendommen har været begrænset.

For administrationsomkostninger er der tale om et 
merforbrug på 445.000 kr. De primære årsager til 
overskridelsen er aktiviteter, der ikke var kendte på 
budgettidspunktet. af noten fremgår en ikke-budget-
tet udgift på ca. 207.000 kr. til ekstern telefonomstil-
ling. Derudover er der i forbindelse med både gen- og 
nyansættelse af medarbejdere afholdt udgifter på ca. 
100.000 kr. til rekruttering. sidst har der i forbindelse 
med implementeringen af persondataforordningen 
været ekstraordinære omkostninger til inventar og 
konsulentbistand.

For afskrivninger er der tale om en negativ afvigelse 
mellem budget og regnskab på ca. 45.000 kr. Det 
skyldes især afskrivninger som følge af nyt varme-
system og udskiftning af flere kopimaskiner.

aRbeJDSgiVeR og RåDgiVning
aktiviteten arbejdsgiver og rådgivning vedrører 
medlemsydelser i form af rådgivning af menigheds-
råd indenfor områderne jura, lovgivning, personale 
og økonomi. Derudover områder der knytter sig til 
foreningen som arbejdsgiverorganisation. Dette er 
f.eks. bistand til menighedsråd i forbindelse med 
personalesager og foreningens deltagelse i over-
enskomstforhandlinger. For sidstnævnte har der i 
forbindelse med afslutning og implementering af 
den senest indgåede overenskomst været anvendt 
flere ressourcer end i 2017. 

poLitik
Området politik indeholder foreningens kursusvirk-
somhed, medlemsmøder, bestyrelsens arbejde og 
interessevaretagelse udført af sekretariatet. 

For kursusvirksomheden er der tale om en stigning 
i indtægterne, hvilket skyldes en generel større 
efterspørgsel efter Landsforeningens kurser. Der-
udover er de direkte udgifter forbundet med kursus-
aktiviteten lavere, bl.a. til undervisningsmateriale. 
nettoafvigelsen for de direkte indtægter og udgifter 
er 360.000 kr.

årsregnsk ab 2018
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De direkte indtægter og udgifter til medlemsmøder i 
2018 udviser en positiv afvigelse på ca. 145.000 kr. 
afvigelsen skyldes et bedre resultat for årsmødet 
end budgetteret.

De direkte udgifter til bestyrelsens arbejde er ca. 
60.000 kr. højere end det budgetterede. Det skyldes 
bestyrelsens beslutning efter budgettets vedtagelse 
om udbetaling af mødediæter i forbindelse med del-
tagelse i eksterne repræsentationer. 

uDVikLingSenheDen
Indtægter fra Udviklingsenhedens aktiviteter er ca. 
365.000 kr. højere end budgetteret. Denne stigning 
modsvares af et merforbrug under direkte udgifter 
på ca. 380.000 kr., og vedrører udgifter til e-lærings 
projektet ’godt fra start’, der finansieres af tilskud 
fra Fællesfonden. 

RegnSkabSkontoR
regnskabskontorets indtægter og direkte udgifter er 
samlet set ca. 440.000 kr. højere end budgetteret, og 
skyldes en nettotilgang af regnskabskunder. Der er i 
forbindelse med tilgangen af flere regnskabskunder 
ansat yderligere personale i regnskabskontoret. 

koMMunikation
Der har de sidste par år været en nedadgående ten-
dens i salget af annoncer i Menighedsrådenes blad 
og menighedsrådenes køb af foreningens egen mini-
håndbog. Disse afvigelser repræsenterer hovedparten 
af den samlede negative afvigelse på ca. 595.000 kr. 
samtidig er de direkte udgifter forbundet med udgi-
velsen af Menighedsrådenes blad steget, som følge af 
en stigende udgift til distribution af medlemsbladet. 

pRoJekteR MV.
Landsforeningen har i 2018 afsluttet projektet Folke-
kirkeligt Dåbsinitiativ, der er finansieret af et tilskud 
på 1,2 mio. kr. over to år. af de budgetterede 1,2 
mio. kr. i tilskud er de ca. 350.000 kr. ikke brugt, og 
returneres til Fællesfonden. 

De budgetterede udgifter forbundet med projektet 
er anført som direkte udgift, men er afholdt som 

personaleomkostninger til en projektmedarbejder. 
Den samlede positive afvigelse er derfor 620.000 kr.

aRbeJDSMiLJø i foLkekiRken
Forsøget om arbejdsmiljørådgivning i Folkekirken 
løber fra 2016 til 2020, og er finansieret af et samlet 
tilskud i perioden på 2,5 mio. kr. Projektet, der af 
praktiske grunde indgår under Landsforeningen, er 
politisk uafhængig og udgiftsneutral for foreningen. 
Det er forventningen at aktiviteten er selvfinansie-
rende efter forsøgsperiodens udløb. 

Den positive afvigelse mellem budget og regnskab på 
ca. 490.000 kr. afspejler aktivitetens ikke-budget-
terede træk på foreningens fælles personaleom-
kostninger. 

øVRige inDtægteR
Den positive afvigelse på ca. 190.000 kr. vedrører 
foreningens salg til ’Forsøg med arbejdsmiljøråd-
givning’, i form af lokaleleje og administration mv. 

LikViDe behoLDningeR
Foreningens likvide beholdning er ved regnskabsårets 
slutning højere end ved udgangen af 2017. Dette 
forklares ved et positivt resultat for 2018 samt en 
reduktion af debitorsaldoen i forhold til 2017. 

Landsforeningen vælger bevidst at opretholde en 
fornuftig likviditet p.g.a., at indtægter fra kontingent-
opkrævning først indbetales i februar og marts måned. 
Dermed vil likviditeten blive anvendt til at afholde 
udgifter til løn og øvrig drift i perioden januar til marts.

oVeRSkuDSDiSponeRing 
bestyrelsen foreslår, at 300.000 kr. af årets resultat 
hensættes til særlige formål under egenkapitalen. 
beløbet forventes anvendt i 2020 i forbindelse med 
Landsforeningens 100-års jubilæum, herunder bl.a. 
til udgivelse af en jubilæumsbog.

Den øvrige hensættelse på 1 mio. kr. fra tidligere år 
forventes fortsat anvendt i forbindelse med udbyg-
ningen af Landsforeningen som arbejdsgiverorga-
nisation.

årsregnsk ab 2018
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Årsregnskabet for Landsforeningen af Menighedsråd 
for 2018 er aflagt efter årsregnskabslovens bestem-
melser for regnskabsklasse a, og efter de samme 
regnskabs- og vurderingsprincipper som sidste år.

For 2018 er der foretaget en mindre redaktionel 
ændring af resultatopgørelsen, ved at udgifterne 
nu sammensat med udgangspunkt i sekretariatets 
organisering. samtidig fremgår øvrige personaleom-
kostninger, lokale- og administrationsomkostninger 
samt afskrivninger nu særskilt under fællesfunktioner. 
Ændringen skyldes, at regnskabsopstillingen i 2017, 
der afspejlede ressourceforbruget for foreningens ’tre 
ben’, har vist sig ikke at være ideel i forhold til den lø-
bende budget- og regnskabsopfølgning. Tilpasningen 
indebærer, at indirekte omkostninger ud over løn og 
pension, nu fremgår samlet under fællesfunktioner. 

sammenligningstallene er ændret i overensstem-
melse med den nye sammensætning. 

Justeringen har ikke medført ændringer i resultatet 
eller i egenkapitalen.

anvendt regnskabspraksIs

årsregnsk ab 2018

geneReLt oM inDRegning og MåLing
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, 
at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger.

aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsi-
gelige tab og risici, der fremkommer inden årsregn-
skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 
der eksisterede på balancedagen.
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resultAtoPgØrelse

inDtægteR
Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted 
inden årets udgang. Indtægterne indregnes eksklusiv 
moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbin-
delse med salget. Indtægterne periodiseres således, 
at de dækker regnskabsåret.

Indtægter eksempelvis for rådgivning/indtægtsdæk-
ket virksomhed, der endnu ikke er faktureret, men 
hvor arbejdet er udført, indregnes med en skønnet 
salgsværdi svarende til det udførte arbejde. Indtæg-
ter, der knytter sig direkte til en aktivitet, henføres 
til denne aktivitet.

kontingenter består af de vedrørende kalenderåret 
opkrævede kontingenter. kontingentet betragtes 
som en fællesindtægt og fremgår alene af resul-
tatopgørelsen.

bladabonnementer og indtægter fra annoncer og 
udstillinger under note 5 omfatter årets fakture-
rede omsætning vedrørende Landsforeningens egne 
medier. 

Indtægter vedrørende øvrige aktiviteter omfatter bl.a. 
indtægter i forbindelse med afholdelse af kurser og 
medlemsmøder, projekter finansieret af tilskud samt 
brugerbetaling for levering af øvrige ydelser m.m.

peRSonaLeoMkoStningeR
Personaleomkostninger omfatter løn inklusive fe-
riepenge og pensioner samt andre omkostninger 
til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. 
I personaleomkostninger er fratrukket lønrefusion. 

Direkte personaleomkostninger henføres på baggrund 
af enten tidsregistrering eller skøn til de forskellige 
aktiviteter.
 
For indirekte personaleomkostninger gælder, at disse 
fordeles med udgangspunkt i antal medarbejdere 
knyttet til de enkelte aktiviteter. antallet af medar-
bejdere til de enkelte aktiviteter beregnes ud fra den 
gennemsnitlige årsløn.

anDRe oMkoStningeR
andre omkostninger omfatter omkostninger til salg, 
bladomkostninger, reklame, administration, lokaler, 
medlemsmøder, rejseomkostninger. Omkostningerne, 
der knytter sig direkte til en aktivitet, henføres til 
denne aktivitet. 

årsregnsk ab 2018
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BAlAnCen

iMMateRieLLe anLægSaktiVeR
IT-software måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af skrivninger. IT-software omfatter med-
lemskartotek, regnskabssystem samt øvrig software. 
Der afskrives lineært over den økonomiske brugstid, 
som det fremgår nedenfor:

levetiD kostPris sCrAPværDi

it-software 3 år 400.589 0

MateRieLLe anLægSaktiVeR
ejendommen, kontormaskiner og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Der afskrives ikke på grund.

afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag 
af forventet restværdi/scrapværdi efter afsluttet 
brugstid. 

kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt om-
kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på føl-
gende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

levetiD kostPris sCrAPværDi

grund 2005 1.602.752 1.602.752

bygninger 2005 og 2006 50 år 9.123.573 7.290.000

tag 2013 50 år 831.000 0

installationer 2005 25 år 912.792 0

Varmesystem 2017 25 år 117.963 0

asfaltering 2017 15 år 90.647 0

alarm, telefonsystem mv. 3 år 101.993 0

kontormaskiner og inventar 5 år 745.100 0

årsregnsk ab 2018
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småanskaffelser under et vist beløb indregnes efter 
en konkret vurdering som omkostninger i resultat-
opgørelsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materi-
elle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-
tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
under afskrivninger.

VaRebehoLDningeR
Forlagets varebeholdninger optages til anskaffelses-/
kostpris efter FIFO-metoden.

For varer, hvor nettorealisationsværdien er lavere end 
anskaffelses-/kostprisen, foretages nedskrivning for 
ukurans til nettorealisationsværdi.

tiLgoDehaVenDeR
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af for-
ventede tab.

igangVæRenDe aRbeJDeR 
foR fReMMeD Regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles 
til salgsværdien af det udførte arbejde. salgsværdien 
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på ba-
lancedagen og de samlede forventede indtægter på 
det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balan-
cen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, 
afhængig af nettoværdien af salgssummen med 
fradrag af acontofaktureringer og -betalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og op-
nåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen 
i takt med, at de afholdes.

VæRDipapiReR
Værdipapirer, der består af børsnoterede obligationer, 
optages til balancedagens kursværdi for hele behold-
ningen. kursregulering foretages i resultatopgørelsen.

gæLDSfoRpLigteLSeR
gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til 
nominel værdi.

årsregnsk ab 2018
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resultatopgørelse for 2018

Budget 
2018 i t.kr. note 2018 2017

inDtægter

18.915 kontingent 18.952.645 18.952.232

560 kurser 2 785.397 640.255

2.532 Medlemsmøder 2 2.503.660 2.551.129

1.153 udviklingsenhed 3 1.518.064 1.268.974

1.450 Regnskabskontor 4 1.910.914 1.580.844

4.286 annoncer, abonnementer og publikationer 5 3.879.695 4.012.180

640 projekter og tilskud 6 677.066 664.596

1.661 arbejdsmiljø i folkekirken 7 2.487.309 2.023.870

233 øvrige indtægter 9 418.385 357.087

31.430 inDtægter i Alt 33.133.135 32.051.167

uDgiFter

7.001 arbejdsgiver og Rådgivning 1 6.870.024 6.104.381

10.189 politik 2 9.194.041 9.625.664

1.341 udviklingsenhed 3 1.922.620 1.646.430

1.223 Regnskabskontor 4 1.643.735 1.187.232

4.389 kommunikation 5 4.512.755 4.047.006

1.368 projekter mv. 6 1.123.022 1.159.950

1.686 arbejdsmiljø i folkekirken 7 2.420.743 1.969.844

4.508 fællesfunktioner 8 4.740.732 5.651.329

31.705 uDgiFter i Alt 32.427.672 31.391.836

-275 resultat før finansielle poster 705.463 659.331

35 finansielle poster 10 22.069 25.134

-240 resultat før skat 727.532 684.465

0 Skat 0 0

-240 resultat efter skat 727.532 684.465

Bestyrelsen foreslår følgende overskudsdisponering:

overføres til foreningens ordinære egenkapital 427.532

Reserveres til særlige formål 300.000

16 Årsregnskab 2018
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balance pr. 31.12. 2018

Aktiver note 31.12. 2018 31.12. 2017

immaterielle anlægsaktiver

it-software 11 80.557 191.140

immaterielle anlægsaktiver i alt 80.557 191.140

materielle anlægsaktiver

kontormaskiner og inventar 11 267.431 259.730

ejendom, Sabro 11+12 11.615.965 11.716.533

materielle anlægsaktiver i alt 11.883.396 11.976.263

Anlægsaktiver i alt 11.963.953 12.167.403

omsætningsaktiver

Varebeholdninger 13 37.285 48.370

Debitorer 14 454.590 1.390.407

igangværende arbejder for fremmed regning 871.078 304.136

andre tilgodehavender 401.000 576.778

periodeafgrænsningsposter 112.627 137.004

obligationer 15 46.236 56.298

Likvide beholdninger 9.482.145 7.927.989

omsætningsaktiver i alt 11.404.961 10.440.982

Aktiver i Alt 23.368.914 22.608.385

PAssiver note 31.12. 2018 31.12. 2017

egenkapital

overført overskud 16 15.878.607 15.451.075

Reserveret til særlige formål 17 1.300.000 1.000.000

egenkapital i alt 17.178.607 16.451.075

langfristet gæld

nordea prioritet 18 881.367 1.045.715

langfristet gæld i alt 881.367 1.045.715

kortfristet gæld

Modtagne forudfaktureringer 444.627 927.654

Leverandører/skyldige omkostninger 844.398 546.767

anden gæld 19 4.019.915 3.637.174

kortfristet gæld i alt 5.308.940 5.111.595

PAssiver i Alt 23.368.914 22.608.385

Sikkerhedsstillelse 15

pantsætning 18

17
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noter

Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 1. ArBejDsgiver og råDgivning

rådgivning

5.099 personaleomkostninger 5.222.658 5.027.767

226 Rejseomkostninger 176.854 224.350

5.325 udgifter i alt 5.399.512 5.252.117

lokale forhandlinger ved menighedsråd

598 personaleomkostninger 580.606 521.773

25 Rejseomkostninger 19.661 21.884

623 udgifter i alt 600.267 543.657

overenskomstforhandlinger

104 Direkte udgifter 0 0

912 personaleomkostninger 819.946 258.856

37 Rejseomkostninger 50.299 49.751

1.053 udgifter i alt 870.245 308.607

7.001 sAmleDe uDgiFter i Alt 6.870.024 6.104.381

note 2. Politik

kurser

indtægter

485 arbejdsmiljøuddannelse 505.000 467.880

45 øvrige kurser 177.128 106.500

30 Lederuddannelse for kontaktpersoner 103.269 65.875

560 indtægter i alt 785.397 640.255

udgifter

342 arbejdsmiljøuddannelse 305.427 291.942

247 undervisningsmat. mm. øvrige kurser 149.078 242.869

1.038 personaleomkostninger 509.595 1.057.865

51 Rejseomkostninger 104.310 160.351

1.678 udgifter i alt 1.068.410 1.753.027

-1.118 resultAt, kurser -283.013 -1.112.772

18 Årsregnskab 2018
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 2. FortsAt

medlemsmøder

indtægter

2.448 årsmøde 2.385.490 2.488.729

71 Midtvejsmøde 118.170 62.400

13 øvrige medlemsmøder 0 0

2.532 indtægter i alt 2.503.660 2.551.129

udgifter

2.509 årsmøde 2.324.722 2.490.580

71 Midtvejsmøde 60.500 54.295

107 øvrige medlemsmøder 127.517 93.913

1.001 personaleomkostninger 872.574 936.233

46 Rejseomkostninger 29.548 37.944

3.734 udgifter i alt 3.414.861 3.612.965

-1.202 resultAt, meDlemsmØDer -911.201 -1.061.836

Bestyrelsesarbejde

1.706 Mødeaktivitet og honorar, bestyrelsen 1.764.914 1.804.052

1.845 personaleomkostninger 1.833.992 1.625.831

76 Rejseomkostninger, sekretariat 62.104 68.501

3.627 udgifter i alt 3.661.010 3.498.384

interessevaretagelse

1.105 personaleomkostninger 1.015.376 720.477

45 Rejseomkostninger 34.384 40.811

1.150 udgifter i alt 1.049.760 761.288

7.097 sAmleDe uDgiFter i Alt 5.904.984 6.434.280
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 3. uDviklingsenheD

indtægter

1.153 konsulentydelser 686.687 618.643

0 projekter og tilskud 831.377 650.331

1.153 indtægter i alt 1.518.064 1.268.974

udgifter

25 Direkte udgifter 407.077 238.846

1.147 personaleomkostninger 1.368.509 1.265.783

169 Rejseomkostninger 147.034 141.801

1.341 udgifter i alt 1.922.620 1.646.430

-188 resultAt -404.556 -377.456

note 4. regnskABskontor

indtægter

1.450 bogføring og regnskab, faste aftaler 1.801.044 1.442.142

0 øvrige regnskabsydelser 109.870 138.702

1.450 indtægter i alt 1.910.914 1.580.844

udgifter

86 Direkte udgifter 103.526 92.322

1.124 personaleomkostninger 1.520.729 1.074.004

13 Rejseomkostninger 19.480 20.906

1.223 udgifter i alt 1.643.735 1.187.232

227 resultAt 267.179 393.612
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 5. kommunikAtion

egne medier

indtægter

1.350 bladabonnementer, menighedsråd 1.342.616 1.394.364

56 bladabonnementer, private 60.858 59.076

2.116 annonceindtægter 1.842.615 1.902.883

184 udstillinger 204.000 196.000

580 publikationer 429.606 459.857

4.286 indtægter i alt 3.879.695 4.012.180

udgifter 

2.186 produktionsomkostninger 2.422.958 2.010.578

41 udstillinger 64.480 64.320

351 kommunikation og markedsføring 279.236 333.972

242 publikationer 240.757 214.672

1.297 personaleomkostninger 1.231.339 1.176.464

47 Rejseomkostninger 41.697 44.420

4.164 udgifter i alt 4.280.467 3.844.426

122 resultAt, egne meDier -400.772 167.754

Presse

216 personaleomkostninger 224.680 194.385

9 Rejseomkostninger 7.608 8.195

225 udgifter i alt 232.288 202.580

103 sAmleDe uDgiFter i Alt 633.060 34.826
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 6. Projekter mv.

Projekter og tilskud

indtægter

500 Dåbsinitiativ 425.739 423.871

140 Distributionstilskud 251.327 240.725

640 indtægter i alt 677.066 664.596

udgifter

600 Direkte udgifter, ad hoc 18.992 45.450

266 personaleomkostninger 639.242 477.114

11 Rejseomkostninger 4.191 4.859

877 udgifter i alt 662.425 527.423

-237 resultAt, Projekter og tilskuD 14.641 137.173

kirkelige arrangementer og møder

15 Direkte udgifter 13.730 122.613

176 personaleomkostninger 136.009 188.062

7 Rejseomkostninger 529 4.653

198 udgifter i alt 150.268 315.328

udvikling af distriktsforeninger

0 Direkte udgifter 9.014 0

281 personaleomkostninger 300.574 315.344

12 Rejseomkostninger 741 1.855

293 udgifter i alt 310.329 317.199

uDgiFter, Projekter mv. i Alt 445.956 495.354
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 7. ArBejDsmiljØ i Folkekirken

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

indtægter

585 tilskud 589.137 580.931

585 indtægter i alt 589.137 580.931

udgifter

37 Direkte udgifter 19.438 33.684

516 personaleomkostninger 479.611 463.070

57 Rejseomkostninger 23.522 30.151

610 udgifter i alt 522.571 526.905

-25 resultAt 66.566 54.026

Arbejdsmiljørådgivning

indtægter

500 tilskud 870.750 976.380

0 kontingent 175.281 0

576 konsulentydelser 737.224 431.712

0 Viderefakturering af rejser 114.917 34.847

1.076 indtægter i alt 1.898.172 1.442.939

udgifter

183 Direkte udgifter 516.816 544.952

893 personaleomkostninger 1.136.892 773.648

0 Rejseomkostninger 244.464 124.338

1.076 udgifter i alt 1.898.172 1.442.939

0 resultAt 0 0

25 sAmleDe uDgiFter i Alt -66.566 -54.026
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 8. FællesFunktioner

Øvrige personaleomkostninger

870 Lønsumsafgift 881.493 811.235

138 aeR 163.859 124.746

107 atp 110.760 102.193

265 kursusudgifter 141.542 217.232

67 personalemøder 92.326 78.294

155 Regulering af feriepenge og skyldig overtid 140.832 194.674

1.602 Øvrige personaleomkostninger i alt 1.530.812 1.528.374

lokaleomkostninger

30 Renter, ejendom 20.651 24.058

208 Varme, el og vand 113.645 201.511

182 Rengøring 193.190 235.356

80 ejendomsvedligeholdelse, udvendig 17.719 0

77 ejendomsvedligeholdelse, indvendig 40.839 283.918

73 ejendomsskatter 75.084 73.361

25 bygningsforsikring 23.163 22.769

90 Vedligeholdelse, udenomsarealer 96.542 389.047

765 lokaleomkostninger  i alt 580.833 1.230.020

Administrationsomkostninger

204 telefon, telefax, internet 224.078 190.539

0 ekstern telefonomstilling 207.534 96.098

63 kontorartikler 65.676 59.269

30 frimærker og fragt 29.631 29.243

537 it-licenser og outsourcing 597.057 614.086

185 it-hardware og -software 145.229 285.027

27 alarmselskab 38.388 30.017

79 bankgebyrer mv. 27.983 26.840

56 forsikringer 54.008 56.386

4 kontingenter 2.500 17.850

136 tidsskrifter og bøger 136.579 120.379

5 annoncer 105.175 176.781

122 Revision 101.092 122.834

80 kopimaskine, vedligeholdelse m.v. 71.293 93.846

59 Småanskaffelser og vedligeholdelse 109.761 127.528

173 frokostordning, netto 173.218 169.421

61 kantine- og mødeudgifter 89.991 126.407

Fortsættes
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Budget 
2018 i t.kr. noter regnskab 

2018
regnskab 

2017

note 8. FortsAt

39 fysioterapeutordning 44.316 32.412

16 Repræsentation 3.934 9.400

15 andre udgifter 108.325 235.736

1.891 Adm.omkostninger  i alt 2.335.768 2.620.100

Afskrivninger

160 afskrivninger, kontorinventar, software 192.751 183.032

90 afskrivninger, ejendom 100.568 89.803

250 Afskrivninger i alt 293.319 272.835

4.508 FællesFunktioner i Alt 4.740.732 5.651.329

note 9. Øvrige inDtægter

183 Salg til folkekirkens arbejdsmiljørådgivning 366.137 299.067

50 udlejning, hal 50.400 49.000

0 Diverse indtægter 1.848 9.020

233 Øvrige indtægter i alt 418.385 357.087

note 10. renter og kursregulering

30 bank 20.628 23.426

5 obligationer 2.317 2.882

renteindtægter i alt 22.945 26.308

0 kursregulering af obligationer -876 -1.174

35 22.069 25.134
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it-software
kontor-

maskiner og 
inventar

ejendom

note 11. Anlægsoversigt

anskaffelsespris primo 400.589 939.242 12.678.727

årets afgang ved salg 0 -63.096 0

årets afgang ved udrangering 0 -118.922 0

årets tilgang 0 89.869 0

Anskaffelsespris ultimo 400.589 847.093 12.678.727

afskrivninger primo 209.449 679.512 962.194

årets afskrivninger 110.583 82.168 100.568

afskrivninger på udrangerede/solgte 0 -182.018 0

Afskrivninger ultimo 320.032 579.662 1.062.762

regnskABsmæssig værDi 80.557 267.431 11.615.965

2018

note 12. ejenDom sABro

kontant købesum 9.500.000

omkostninger ved køb og finansiering 210.552

istandsættelse/ombygning 2006 1.928.565

andel af tilgang nyt tag i 2013 831.000

Varmesystem 2017 117.963

asfaltering 2017 90.647

Anskaffelsessum i alt 12.678.727

offentlig ejendomsvurdering 2016 7.000.000

heraf grundværdi 1.858.000
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2018 2017

note 13. vAreBeholDninger

handelsvarer til kostpriser 37.285 48.370

37.285 48.370

note 14. DeBitorer

Debitorer fra salg af varer og tjenesteydelser 474.590 1.410.407

afsat til tab -20.000 -20.000

454.590 1.390.407

note 15. oBligAtioner

nom. 20.506 6 % nykredit 3 c. 2029 24.987 29.552

nom. 18.157 5 % nordea kredit 2035 21.249 26.746

46.236 56.298

Bemærkninger til note 15:

obligationsbeholdningen på 46.236 kr. er deponeret til sikkerhed for bankengagement.

note 16. overFØrt overskuD

overført fra tidligere år 15.451.075 14.766.610

overført del af årets resultat 427.532 684.465

15.878.607 15.451.075

note 17. reserveret til særlige Formål

overført fra tidligere år 1.000.000 1.000.000

årets forbrug 0 0

overført del af årets resultat 300.000 0

1.300.000 1.000.000
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2018 2017

note 18. norDeA Prioritet

inden for 1 år forfalder 168.858 kr. 

Sidste rate forfalder i 2024

til sikkerhed for lånet, med restgæld kr. 881.367 er der givet pant i ejendommen
Damvej 17-19 Sabro, hvis regnskabsmæssige værdi er kr. 11.615.965 kr.

note 19. AnDen gælD

feriepenge 3.105.617 2.964.785

Moms 544.846 420.155

Lønsumsafgift 221.847 169.855

øvrig gæld 147.605 82.379

4.019.915 3.637.174
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Budget 
2018 i t.kr. 2018 2017

note 20. PersonAleomkostninger

17.924 Løn og pension 18.525.426 16.791.737

-408 Lønrefusion -633.094 -715.061

17.516 17.892.332 16.076.676

Fordeling af personaleomkostninger

Rådgivning -5.222.658 -5.027.767

Lokale forhandlinger ved menighedsråd -580.606 -521.773

overenskomstforhandlinger -819.946 -258.856

kurser -509.595 -1.057.865

udviklingsenhed -1.368.509 -1.265.783

Regnskabskontor -1.520.729 -1.074.004

egne medier -1.231.339 -1.176.464

arbejdsmiljørådgivning -1.136.892 -773.648

Medlemsmøder -872.574 -936.233

bestyrelsesarbejde -1.833.992 -1.625.831

interessevaretagelse m.m. -1.015.376 -720.477

udvikling af distriktsforeningerne -300.574 -315.344

folkekirkens arbejdsmiljøråd -479.611 -463.070

presse -224.680 -194.385

projekter -639.242 -477.114

kirkelige arrangementer og møder -136.009 -188.062

Personaleomkostninger efter fordeling 0 0
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Budget 
2018 i t.kr. 2018 2017

note 21. rejseomkostninger

831 rejseomkostninger 966.426 984.770

Fordeling af rejseomkostninger

Rådgivning -176.854 -224.350

Lokale forhandllinger ved menighedsråd -19.661 -21.884

overenskomstforhandlinger -50.299 -49.751

kurser -104.310 -160.351

udviklingsenhed -147.034 -141.801

Regnskabskontor -19.480 -20.906

egne medier -41.697 -44.420

arbejdsmiljørådgivning -244.464 -124.338

Medlemsmøder -29.548 -37.944

bestyrelsesarbejde -62.104 -68.501

interessevaretagelse mm. -34.384 -40.811

udvikling af distriktsforeningerne -741 -1.855

folkekirkens arbejdsmiljøråd -23.522 -30.151

presse -7.608 -8.195

projekter -4.191 -4.859

kirkelige arrangementer og møder -529 -4.653

rejseomkostninger efter fordeling 0 0
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