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1 Påtegning af det samlede regnskab 

1.1 Fremlæggelse 

Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen BEK nr. 
70 af 27. januar 2011 samt Moderniseringsstyrelsens ”Vejledning om 
udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner” af december 2017. 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som 
Kirkeministeriet, CVR nr. 59743228, er ansvarlig for: § 22.11.01. 
Departementet og § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller 
m.v., herunder de regnskabsmæssige forklaringer for de to hovedkonti, 
som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2018. 

1.2 Påtegning 

Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder 
væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at 
målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 
fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk 
hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de 
institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 

 

København, den X. marts 2019 

    

             

   

Klaus Kerrn-Jespersen 

Kontorchef 

 Christian Dons Christensen 

Departementschef 
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2 Beretning 

2.1 Kirkeministeriet  

Hovedformålet for Kirkeministeriets virksomhed er at give kirkeministeren 

og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at kunne udvikle de 

lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for 

ministeren og varetager planlægnings – og styringsfunktioner for 

folkekirken. Blandt departementets hovedopgaver er: 

 at udarbejde lovforslag og administrative forskrifter for det kirkelige 

forvaltningsområde 

 at koordinere fællesfondens økonomi med bistand fra kirkelige 

myndigheder samt den økonomiske styring af den statsfinansierede 

del af folkekirken 

 at koordinere og udvikle personalepolitik og personaleadministration 

i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed 

 at bistå folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer. 

 opgaverne vedrørende regler og godkendelse af trossamfund uden for 

folkekirken, samt vielsesbemyndigelse til religiøse forkyndere 

 varetage drift og udvikling af ministeriets og folkekirkens fælles it-

løsninger 

 varetage den overordnede administration af den borgerlige 

personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af 

personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet 
 

Samlet omfatter årsrapporten følgende hovedkonti på finansloven for 
2014: 

§ 22.11.01. Departementet 

§ 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v.  

Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, balance og 
regnskabsmæssige forklaringer for disse driftsbevillinger, hvor der føres 
regnskab efter omkostningsprincippet.  

Kirkeministeriets regnskabsmæssige virksomhed omfatter ligeledes en 
række tilskudsordninger samt anlægs- og lovbundne bevillinger: 

§ 22.11.04. Forskellige tilskud (reservationsbevilling), 

§ 22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig 
(reservationsbevilling), 

§ 22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet 
(reservationsbevilling), 

§ 22.11.15. Istandsættelse af kirker m.v. (anlægsbevilling), 

§ 22.21.01. Biskopper (lovbunden bevilling),  

§ 22.21.03. Provster og præster (lovbunden bevilling), 

§ 22.21.08.  Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings 
provenu-virkning for kirkeskatten (anden bevilling). 
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Resultatet af disse fremgår af punkt 4.2 og punkt 4.3 – tabel 18 og tabel 
20a og 20b. 

Kirkeministeriet bliver fuldt serviceret af Statens Administration. 
Regnskabsopgaverne er i 2018 løst af følgende teams: 

Kreditorteam 1, gruppe 2 
Finansteam, gruppe 2  
 
mens opgaver på lønområdet er løst af følgende teams: 

Lønteam 2, gruppe 2  
Refusionsteam, gruppe 3 
 

Ministeriets IT-opgaver varetages af Folkekirkens IT, der er folkekirkens 
fælles IT-leverandør.  
 
Det er Kirkeministeriets opfattelse, at regnskabet er retvisende. 
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2.2 Ledelsesberetning 

Årets økonomiske resultat viser samlet et underskud på 0,8 mio. kr. for 
departementet. Tallet er yderligere specificeret nedenfor i tabel 1 
”Hoved- og nøgletal”. 

Tabel 1: Hoved- og nøgletal for Kirkeministeriet  

Hovedtal       

(mio. kr.) 2016 2017 2018 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -31,5 -31,5 -32,8 
- heraf indtægtsført bevilling -31,5 -31,5 -32,8 

          Bevilling -31,5 -31,5 -32,8 

Ordinære driftsomkostninger 35,3 35,8 38,2 
- Heraf løn 23,4 22,8 24,5 

- Heraf afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

- Heraf øvrige omkostninger 11,9 13,0 13,7 

Resultat af ordinær drift 3,8 4,3 5,4 
- Andre driftsindtægter -5,3 -5,1 -4,7 

- Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 

Resultat før finansielle poster -1,5 -0,8 0,7 
- Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 

- Ekstraordinære poster -0,4 0,0 0,0 

Årets resultat -1,9 -0,8 0,8 

        

(mio. kr.) 2016 2017 2018 

Balance       

Anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 
Omsætningsaktiver (ekskl. likvide 
beholdninger) 3,5 3,9 2,9 

Egenkapital -8,3 -9,0 -8,2 

Langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 

Kortfristet gæld -15,6 -13,5 -11,9 

        

Lånerammen 1,0 1,0 1,0 

Træk på lånerammen 0,0 0,0 0,0 

Finansielle nøgletal       

        
Udnyttelsesgrad af lånerammen 1,7% 0,0% 0,0% 

Bevillingsandel 100,0% 100,0% 100,0% 

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 41 41 42 

Årsværkspris 0,6 0,6 0,6 

Lønomkostningsandel 74,3% 72,6% 74,6% 

Lønsumsloft 25,8 25,8 28,0 

Lønforbrug 23,4 22,8 24,5 
Bevilling stemmer ikke med FL17, og det skyldes at ministeriet har haft en større omsætning pga. af SCK-
midler og midler til Reformationsjubilæet. Hvor ministeriet afholder udgifterne og udligner udlæggene ved at 
indtægtsfører af midler fra Igangværende arbejder for fremmed regning. 
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Lånerammen overholdes, idet denne er udnyttet 0 % ved udgangen af 
2018.  
 

Samlet udviser årets regnskab et underskud på 0,8 mio. kr. Merforbruget 

skyldes hovedsageligt udvikling og ibrugtagning af trossamfundsregistret. 

 

Regnskabet for §22.11.02 Mindelunden. De Kgl. begravelseskapeller m.v. 

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

 

Regnskabstallene specificeres nærmere i kapitel 3. 

 

 

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti ultimo 2018 

  (mio. kr.) 

Bevilling 

Regnskab 
Overført 
overskud 
ultimo FL TB 

Finansårets 
bevilling i alt 

Drift 
Udgifter 38,8 4,2 43,0 44,8   

Indtægter -3,6 0,0 -3,6 -4,7 3,9 

Administrative ordninger 
Udgifter 539,8 0,0 539,8 532,7   

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg 
Udgifter 19,2 0,0 19,0 19,0   

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 

 

Departementets opsparing udgør ultimo 2018 3,9 mio. kr. Og på 
anlægskontoen udgør de opsparede midler 8,7 mio. kr. 

 

Administrerede ordninger: 

Ministeriet administrerer en række tilskudsordninger og en 
anlægsbevilling. Heraf indgår § 22.21.01., hvor der afholdes udgifter til 
biskoppernes løn og tjenestemandspension og § 22.21.03., hvor der 
afholdes udgifter til statens andel af præstelønninger samt 
pensionsbidrag.  

 

Anlæg: 

Endvidere administrerer ministeriet en anlægsbevilling vedr. 
istandsættelse af kirker m.v. herunder kontoen De kgl. 
begravelseskapeller, hvor der er afholdt udgifter til opførelse af 
Dronningens gravmæle i Sankt Birgittes kapel i Roskilde Domkirke. 
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer 

Tabel 3a: Kirkeministeriet opgaver (§ 22.11.01) 

Mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter 
Omkostninger 

Andel af årets 
overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration 

16,1 2,3 18,8 -0,4 

1. Økonomi 2,0 0,3 2,4 0,0 

2. Styrelse 7,0 1,0 8,1 -0,2 

3. Personale 7,6 1,1 8,9 -0,2 

I alt  32,8 4,7 38,2 -0,8 
Note: Som fordelingsnøgle er anvendt Navision udtræk fordelt efter FL-formål 

Ministeriets opgaver er opdelt i Hjælpefunktioner samt generel ledelse og 
administration, Økonomi, Styrelse og Personale. Hjælpefunktionerne 
omfatter sekretariatsfunktionerne som service, omstilling, journal og 
den del af økonomifunktionen, der vedrører husets interne økonomi 
samt den øverste ledelse, mens de øvrige områder varetages af 
henholdsvis 1., 2. og 3. kontor.  

Kontor- og afdelingschefens løn indgår i de faglige formål fra 2017 for at 
få et mere retvisende billede i forhold til Sammenhængende Styring.  

 

Tabel 3b: Mindelundens, Frihedskæmpergravenes og De kgl. 
begravelseskapellers opgaver (§ 22.11.02) 

Mio. kr. 
Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter 
Omkostninger 

Andel af 
årets 

overskud 

0. Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration 

0 0 0,0 0,0 

1. Mindelunden Ryvangen 6,0 0 6,0 0,0 

2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,3 0 0,3 0,0 

3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde 
Domkirke 

0,3 0 0,2 0,1 

I alt  6,6 0,0 6,5 0,1 
Note: Indtægter og omkostninger er fordelt efter de egentlige omkostninger. 

 

Tabel 3b viser opdelingen i opgaverne på § 22.11.02. Bevillingen gives 
på finansloven til henholdsvis Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmpere 
og soldaters grave, placeret på landets øvrige kirkegårde samt De kgl. 
begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. Bevillingen til De kgl. 
begravelseskapeller i Roskilde Domkirke på denne hovedkonto vedrører 
udelukkende kapellernes drift.  


