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Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af 
de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede årsregnskaber for 
2003. Stiftsøvrighedernes årsregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med Kir-
keministeriets bekendtgørelse nr. 432 af 24. maj 1996 om budget- og regnskabsvæsen 
for fællesfonden m.v. 
 
Det konsoliderede årsregnskab er udarbejdet ved sammenlægning af regnskabs- og 
statusposter af ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægter 
og udgifter samt interne bevægelser i aktiver og passiver stifterne imellem. Regnska-
bets opstillingsform er tilpasset de principper, som Finansministeriets projektgruppe 
vedrørende økonomistyring på Kirkeministeriets område har anbefalet. 
 
Årsregnskabet udviser et overskud på 14,2 mio. kr. mod budgetteret 7,1 mio. kr. Om-
sætningsaktiverne er steget med 35 mio. kr., hvoraf stigningen i den likvide behold-
ning udgør 31,8 mio. kr. Anlægsaktiverne er steget med 61,6 mio. kr., hvilket skyldes 
at IT-leasingforpligtelserne blev aktiverede i 2003. Den langfristede gæld steg med 
78,5 mio. kr., hvilket hovedagligt skyldes aktiveringen af leasingforpligtelserne. Egen-
kapitalen er negativ med 39,4 mio. kr., hvilket er et fald på 3,2 mio. kr. i forhold til 
2002. Faldet skyldes ændrede regnskapsprincipper vedrørende aktivering af optagne 
lån til finansiering af diverse projekter. 
 
Regnskabsprincipperne for fællesfonden er i 2003 også ændret for så vidt angår fælles-
fondens lån i stiftsmidlerne samt afdrag på disse lån. Dette skønnes at have forbedret 
årsregnskabet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Endvidere er regnskabsprincip-
perne ændret i 2003 for så vidt angår urealiseret kursgevinst/-tab. Dette skønnes at ha-
ve forbedret kassebeholdningen med 25 mio. kr. 
 
Stiftsøvrighederne forvalter kirkernes og præsteembedernes kapitaler (stiftsmidlerne). 
Stiftsmidlerne udgjorde 3.362 mio. kr. ved udgangen af 2003. 
 
 

Kirkeministeriet, den 14. april 2004 
 
 
 

Carsten Dalsgaard Jørgensen 
Kontorchef



$QYHQGW�UHJQVNDEVSUDNVLV�
 

 
'HW�NRQVROLGHUHGH�UHJQVNDE�
Det konsoliderede regnskab for fæ llesfon-
den i 2003 er udarbejdet ved sammenlæ g-
ning af regnskabs- og statusposer af ensar-
tet indhold og med efterfølgende elimine-
ring af interne indtæ gter og udgifter og 
interne bevæ gelser i aktiver og passiver 
stifterne imellem. 
 
)RUXGEHWDOW�ODQGVNLUNHVNDW�
Landskirkeskatten indtæ gtsføres den første 
hverdag i hver måned. Forudbetalt lands-
kirkeskat for 2004 er medtaget i balancen 
under posten ”Periodeafgræ nsninger”.  
 
)RUXGEHWDOWH�O¡QQLQJHU�
Løn til præ ster og provster samt til ansatte 
ved stiftsadministrationerne henføres til de 
regnskabsperioder, udgifterne vedrører. 
 
�YULJH�LQGW JWHU�XGJLIWHU�
Indtæ gter og udgifter, der har betydning 
for årsregnskabet, herunder forudbetalte 
udgifter, er periodiseret i det regnskabsår, 
de vedrører. 
 
5HIXVLRQHU�
Refusioner afledt af en administrationsud-
gift, f.eks. større arrangemen-
ter/konferencer, indtæ gtsføres på udgifts-
kontoen i det omfang, der ikke findes ind-
tæ gtskonti til det specifikke formål. 
 
)RUVLNULQJVXGJLIWHU�
Folkekirkens Selvforsikringsordning ad-
ministreres af Alm. Brand. I årsregnskabet 
er hensat beløb til dæ kning af skader på 
baggrund af skadesopgørelser fra Alm. 
Brand. 
 
8UHDOLVHUHW�NXUVJHYLQVW��WDE�
Stiftsmidlerne kan anbringes i obligationer. 
Obligationsbeholdningen opgøres i års-
regnskabet til kurs pari. Kursgevinst/-tab i 
forbindelse med køb af obligationer bogfø-
res ikke læ ngere i balancen på konto for 
urealiseret kursgevinst/-tab. I 2003 er den-
ne konto omlagt fra fæ llesfondsregnskabet 
til stiftsmiddelregnskabet. Dette skønnes at 

have forbedret kassebeholdningen med 25 
mio. kr. 
 
.XUVJHYLQVW��WDE�
Kursgevinst/-tab  i forbindelse med for-
valtning af obligationsbeholdningen med-
tages i regnskabet på tidspunktet for 
salg/udtræ kning. 
 
$IGUDJ�Sn�OnQ�L�VWLIWVPLGOHUQH�
I 2003 er principperne for regnskabsføring 
af afdrag på fæ llesfondens lån i stiftsmid-
lerne æ ndret, således at afdragene ikke 
læ ngere medtages i resultatopgørelsen. 
Dette skønnes at have forbedret årsregn-
skabet med 2,5 mio. kr. i forhold til bud-
gettet.  
 
) OOHVIRQGHQV�OnQ�L�VWLIWVPLGOHUQH�
I 2003 er principperne for regnskabsføring 
af fæ llesfondens lån i stiftsmidlerne æ nd-
ret, således at restgæ lden alene medtages i 
balancen som langfristet gæ ld, i modsæ t-
ning til tidligere, hvor de også var medta-
get under aktiver som væ rdi af lånefinan-
sierede aktiver. 
 
(MHQGRPPH�
Ejendomme er medtaget i årsregnskabet til 
den offentlige ejendomsvæ rdi. 
 
/HDVLQJ�
Leasingforpligtelser er medtaget i balancen 
både under aktiver og under passiver. For-
pligtelserne og væ rdien heraf er opgjort 
som (rate inkl. moms) * antal rater. 
 
5HVHUYHIRQGHQ�
Reservefonden er medtaget i balancen som 
en del af fæ llesfondens egenkapital. Udgif-
ter afholdt af reservefonden påvirker ikke 
resultatopgørelsen. 



 

5HVXOWDWRSJ¡UHOVH�
� � � � � �

1RWH��� 5HJQVNDE�
�����L�WNU��

%XGJHW�
�����L�WNU��

5HJQVNDE�
�����L�WNU�� ,�DOW�

        

 ,QGW JWHU�       
        
1 Landskirkeskat 895.805 924.740 924.278  
        
 ,QGW JWHU�L�DOW�      ��������
        

 8GJLIWHU�       
        
 3U VWHXGJLIWHU�       
2 Lønudgifter 457.251 459.344 467.524  
 Godtgørelser 29.243 35.220 28.844  
        
 3U VWXGJLIWHU�L�DOW� 486.494 494.564 ���������
        
 3HQVLRQHU�RJ�XQGHUVW¡WWHOVHU� 59.827 62.125 ��������
        
3 6WLIWVDGPLQLVWUDWLRQ� 63.433 64.687 ��������
        
 �YULJH�XGJLIWHU�       
4 Revision 14.687 15.301 14.445  
5 Konsulenter 4.852 1.900 3.100  
6 Kirkeministeriets konsulentbistand 2.500 2.500 2.500  
        
 �YULJH�XGJLIWHU�L�DOW� 22.039 19.701 ��������
        
7 $IGUDJ�Sn�OnQ�DIVNULYQLQJHU� 10.721 4.393 �������
        
 8GOLJQLQJVWLOVNXG� 98.426 98.416 ��������
        
8 )RONHNLUNHQV�,7�SURMHNWHU� 115.011 85.952 ������� 
        
 )RONHNLUNHQV�LQVWLWXWLRQHU�PY��       
 Døvemenigheder 2.980 2.222 2.813  
 Hørehæ mmede 673 735 580  
 Kirkemusikskoler 16.544 15.400 15.400  
 Kordegneuddannelsen 2.161 1.490 1.183  
9 Graveruddannelsen 623   5  
10 Uddannelse og efteruddannelse af præ ster 24.285 23.239 23.740  
 Kirketjeneruddannelsen 121 100 203  
        
 )RONHNLUNHQV�LQVWLWXWLRQHU�L�DOW� 47.387 43.186 ������� 
      
      
      
      
      
      
      



 )RONHNLUNHQV�I OOHVXGJLIWHU�       
 Kodaafgift 1.259 1.300 1.288  
 Nationalmuseet 642 600 563  
 Kirkeministerens rådighedssum 179   20  

11 Øvrige fæ llesudgifter 4.833 2.400 2.342  
        
 ) OOHVXGJLIWHU�L�DOW� 6.913 4.300 ������ 
        

12 )RONHNLUNHQV�6HOYIRUVLNULQJVRUGQLQJ� 59.336 75.793 ������� 
        
 7LOVNXG�       
 Fæ røerne 6.295 9.225 9.227  
 Det mellemkirkelige Råd 5.200 4.866 4.866  
 Skt. Petri 1.050 1.043 1.043  

13 Forsøgsprojekter inkl. Folkekirke og Religionsmøde 929 915 2.051  
        
 7LOVNXG�L�DOW� 13.474 16.049 ������� 
        
 8GJLIWHU�L�DOW� 983.061 969.166   ��������
 �      �
 5HVXOWDW�I¡U�ILQDQVLHOOH�SRVWHU� -87.256 -44.426  ��������
 �      �

14 Finansielle poster 49.095 51.500  �������
        

 cUHWV�UHVXOWDW� -38.161 7.074  �������



 

%DODQFH�SU�������������
     

1RWH�$OOH�WDO�L�WNU�� �����������
  

  

      

 $NWLYHU�     
      
 2PV WQLQJVDNWLYHU�     

15 Likvide midler 33.997 65.829  
16 Restancer og tilgodehavender 15.945 19.082  
      
 2PV WQLQJVDNWLYHU�L�DOW� 49.942  �������
      
 $QO JVDNWLYHU�     
 Ejendomme 86.740 87.024  

17 Væ rdi af leasede aktiver 22.277 83.778  
 Udlån af reservefonden 625 485  
      
 $QO JVDNWLYHU�L�DOW� 109.642  ��������
      

 $NWLYHU�L�DOW� 159.584  ��������
      

 3DVVLYHU�     
      
 .RUWIULVWHW�J OG�     

18 Skyldige omkostninger 50.876 38.811  
19 Periodeafgræ nsninger   31.937  
20 Forsikringshensæ ttelser 30.680 32.162  
      
 .RUWIULVWHW�J OG�L�DOW� 81.556  ��������
      
 /DQJIULVWHW�J OG�     

21 Lån i stiftsmidlerne 113.921 108.895  
22 Leasingforpligtelser 244 83.778  
      
 /DQJIULVWHW�J OG�L�DOW� 114.165  ��������
      

23 (JHQNDSLWDO� -36.137  ��������
      

 3DVVLYHU�L�DOW� 159.584  ��������
 



 
1RWHU�

    
Note 

 
5HJQVNDE�
�����L�WNU��

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

    
1 ,QGW JWHU�   

 
Fæ llesfondens indtæ gter hidrører fra landskirkeskatten samt øvrige indtæ g-
ter, herunder huslejeindæ gter fra biskopperne.   

    
 Landskirkeskat 894.385 923.222 
 Øvrige indtæ gter 1.420 1.056 
    
 I alt 895.805 924.278 
    
2 /¡QXGJLIWHU�   

 
Fæ llesfonden afholder 60% af lønnen til provster, sognepræ ster og hjæ lpe-
præ ster samt 100% af lønnen til specialpræ ster.   

    
 Løn, præ ster og provster 421.778 430.753 
 Løn, specialpræ ster 35.473 36.771 
    
 Løn i alt 457.251 467.524 
    
3 6WLIWVDGPLQLVWUDWLRQ�   

 

Udgifter under stiftsadministration vedrører stiftspersonalets løn og stifts-
administrationernes drifts- og anlæ gsudgifter samt de økonomiske og de 
mellemkirkelige stiftsudvalg m.m. Mindreforbruget skal ses i sammenhæ ng 
med det af Kirkeministeriet indførte udgiftsstop i sidste halvdel af 2003.   

    
 Løn, stiftspersonale 39.980 40.675 
 Drift, stiftsadministration 20.164 17.497 
 Økonomiske og mellemkirkelige stiftsudvalg mv. 3.289 2.534 
    
 Stiftsadministration i alt 63.433 60.706 
    
4 5HYLVLRQ�   

 

Posten indeholder udgifter til revision af de lokale kirkelige kasser og fra 
2003 tillige udgifterne til revision af provstiudvalgskasserne, der tidligere 
blev regnskabsført under Folkekirkens fæ llesudgifter.   

    
5 .RQVXOHQWHU�   

 
Det var en budgetforudsæ tning, at denne udgift blev flyttet til det lokale, 
kirkelige niveau, hvilket ikke skete og således medførte en merudgift.   

    
6 .LUNHPLQLVWHULHWV�NRQVXOHQWELVWDQG�   

 

Udgiften omfatter Kirkeministeriets udgifter til løn- og sekretariatsbistand i 
forbindelse med, at medarbejdere i Kirkeministeriet løser en ræ kke opgaver 
for fæ llesfonden. Udgiften var tidligere medtaget under Forsøgsprojekter 
inkl. Folkekirke og Religionsmøde (se note 13).   

    
7 $IGUDJ�Sn�OnQ�DIVNULYQLQJHU�   

 

I 2003 er principperne for regnskabsføring af afdrag på fæ llesfondens lån i 
stiftsmidlerne æ ndret, således at afdragene ikke læ ngere medtages i resul-
tatopgørelsen (se også note 23).   



Note 
 

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

    
8 )RONHNLUNHQV�,7�SURMHNWHU�   
 Resultatet i fæ llesfondens regnskab er et nettoresultat.   
     
 Bruttoudgift  107.030 
 Indtæ gter  -12.631 
      
 IT-udgifter i alt  94.399 
    
 Budgetafvigelse:   
    
 Et merforbrug på FLØ S vedr. implementering af  præ steløn  863 
 Et merforbrug på Infrastruktur og drift af Kirkenettet  2.100 
 Eventualforpligtelser  2.000 
 Forudsat lånefinansiering (jf. note 21), som ikke er  gennemført  3.223 
 Betalte morarenter  259 
    
 Budgetafvigelse i alt  8.445 
    
9 *UDYHUXGGDQQHOVHQ�   

 
Den nye graveruddannelse finder sted i AMU-regi og er således ikke læ n-
gere en udgift for fæ llesfonden.    

    
10 8GGDQQHOVH�RJ�HIWHUXGGDQQHOVH�DI�SU VWHU�   

 
Differencen fra budgettallet til regnskabstallet skyldes en aftalt udgift til 
Ph.D-studerende   

    
11 �YULJH�I OOHVXGJLIWHU�   

 

Under denne post indgår nu udgiften til ekstern økonomikonsulent, som 
tidligere var medtaget under Folkekirkens IT-projekter. Korrektionen er 
også foretaget for regnskabet for 2002.   

    
12 )RONHNLUNHQV�6HOYIRUVLNULQJVRUGQLQJ�   

 
Ud fra et forsigtighedsprincip blev der budgetteret med den maksimale 
udgift, 40 mio. kr., til skadeserstatninger.   

    
 Administrationsudgifter 285 325 
 Præ mie (arbejdsskade og ansvar) 29.200 35.793 
 Erstatninger 29.851 25.319 
    
 Udgifter i alt 59.336 61.437 
    

13 )RUV¡JVSURMHNWHU�LQNO��)RONHNLUNH�RJ�5HOLJLRQVP¡GH�   

 

Udgiften til Kirkeministeriets udgifter til løn- og sekretariatsbistand i for-
bindelse med, at medarbejdere i Kirkeministeriet løser en ræ kke opgaver 
for fæ llesfonden, var tidligere medtaget under denne post (se også note 6).   

    
    
    
    
    
    
    



Note 
 

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

    
14 )LQDQVLHOOH�SRVWHU�   

 
De finansielle indtæ gter er primæ rt rente og udbytte hidrørende fra stiftsøv-
righedernes forvaltning af stiftsmidlerne.   

    
 Renteindtæ gter 149.626 151.259 
 Kursgevinster/kurstab 12.084 18.173 
 Renteudgifter -109.390 -116.092 
 Finansielle renteudgifter, kurtage og gebyrer -3.225 -3.252 

    
 Finansielle poster i alt 49.095 50.088 
    

15 /LNYLGH�PLGOHU�   

 

I 2003 er konto for urealiseret kursgevinst/-tab omlagt fra fæ llesfondsregn-
skabet til stiftsmiddelregnskabet. Dette skønnes at have forbedret kassebe-
holdningen med 25 mio. kr.   

    
16 5HVWDQFHU�RJ�WLOJRGHKDYHQGHU�   

 
Posten har på grund af en registreringsfejl væ ret 103.549 kr. for højt hvilket 
er korrigeret i 2003 (se også note 23).   

    
17 9 UGL�DI�OHDVHGH�DNWLYHU�   

 
Ministeriet har, som anbefalet af Finansministeriets projektgruppe, valgt at 
aktivere leasingforpligtelserne i 2003.   

    
18 6N\OGLJH�RPNRVWQLQJHU�   

 

Posten, som er opgjort pr. 31/12-2003, omfatter primæ rt fæ llesfondens 
udgift til præ steløn m.v., som staten har lagt ud for fæ llesfonden. I 2002 var 
periodeafgræ nsninger indeholdt i denne post (se note 18).   

    
19 3HULRGHDIJU QVQLQJHU�   

 
Posten er opgjort som forudbetalt landskirkeskat til fæ llesfonden fra kom-
munerne.   

    
20 )RUVLNULQJVKHQV WWHOVHU�   

 
Forsikringshensæ ttelsen vedrørende tidligere år kan primæ rt henføres til en 
forsikringssag i Ribe Stift i 2001.   

    
 Hensæ ttelser vedrørende år 1999 - 2002  17.946 
 Hensæ ttelser vedrørende år 2003  14.216 
    
 Hensat i alt  32.162 
    

21 /nQ�L�VWLIWVPLGOHUQH�   

 

I 2003 var der oprindeligt budgetteret med optagelse af lån på i alt 23 mio. 
kr. til dæ kning af forsikringsudgifter ud over 47 mio. kr. i 2002 og dæ kning 
af IT-merforbrug i 2002 samt nye initiativer i 2003. Disse lån optoges ikke.   

    
22 /HDVLQJIRUSOLJWHOVHU�   
 Det er besluttet ikke at indgå nye leasingaftaler.   

    
    
    



Note 
 

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

5HJQVNDE�
�����L�WNU��

    
23 (JHQNDSLWDO�   
 Egenkapital primo -67.599 -105.760 
 Årets resultat -38.161 14.181 
 Regulering pga. æ ndret regnskabspraksis  -69.197 
 Rettelse af posten "Restancer og tilgodehavender" (se note 16)   -104 
    
 Egenkapital ultimo -105.760 -160.880 
    
 �YULJ�HJHQNDSLWDO�   
 Urealiseret kursgevinst -5.767  
 Reguleringer pga æ ndret regnskabspraksis -47.588  
 Væ rdi af ejendomme 86.740 87.024 
 Reservefond 36.238 34.471 
    
 Egenkapital i alt -36.137 -39.385 
    

 

Ministeriet har æ ndret regnskabspraksis for så vidt angår lånoptag til finan-
siering af igangsæ ttelse af projekter. Tidligere blev disse aktiveret under 
posten "Lånefinansierede projekter". I 2003 er denne post blevet elimineret, 
hvilket belaster egenkapitalen med godt 69 mio. kr.   

    

 

Ministeriet har æ ndret regnskabsprincip vedrørende urealiserede kursgevin-
ster/tab, således at disse for 2003 og i fremtiden vil indgå som en del af 
stiftsmiddelregnskabet.   

    

 

For at forbedre Fæ llesfondens likviditet optog man i 2001 et lån i Viborg 
Stift på ca. 55 mio. kr. Lånet indtæ gtsførtes over driften og blev aktiveret. I 
2002 æ ndrede ministeriet regnskabspraksis således at optagne lån ikke 
læ ngere skulle indtæ gtsføres. Denne æ ndring er den væ sentligste forklaring 
på reguleringen i øvrig egenkapital på godt 47 mio. kr. for 2002.   

 


