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Regnskabet har været forelagt og godkendt på et bestyrelsesmøde d. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FUSR for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter 
årsregnskab i hovedtal, regnskabets hovedposter, specifikationer af aktiver og passiver og Oversigt 
over driftsrammen. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af foreningens vedtægter og god 
regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

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 for-eningen 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 hen-hold 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
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i årsregnskabet. Disse budgettal, 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 
overensstem-melse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 
Ledelsen har endvide-re ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 foreningens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregn-skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 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 konklu-sion. 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
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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 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 
kon-klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-ser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revi-sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 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 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 forenin-gens 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 sådan-ne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begi-venheder 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 billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
in-tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Randers, 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 
CVR-nr. 20 22 26 70

Torben Rohde Pedersen
Statsautoriseret revisor



Regnskab 2019 Budget 2019 - 
ej revideret

0 Løn 1.847.423,48kr.      2.009.000kr.        
1 Kirkelige aktiviteter 331.199,60kr.        360.000kr.           
2 Administration 201.849,92kr.        211.000kr.           
3 Præsteboliger -kr.                    -kr.                  
4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger -kr.                    -kr.                  
5 Kirkegård -kr.                    -kr.                  

Udbetalinger i alt 2.380.473,00kr.  2.580.000kr.     

Regnskab 2019 Budget 2019 - 
ej revideret

6 Indbetalinger i alt 2.498.191,26kr.  2.496.000kr.     

Regnskab 2019 Budget 2019 - 
ej revideret

Udbetalinger 2.380.473,00kr.      2.580.000kr.        
Indbetalinger 2.498.191,26kr.      2.496.000kr.        
Driftsrammen i alt 117.718,26kr.     -84.000,00kr.    

Regnskab 2019 Budget 2019 - 
ej revideret

Anlægsarbejde -kr.                    -kr.                  
Låneydelser -kr.                    -kr.                  
Opsparinger -kr.                    -kr.                  
Anlægsrammen i alt -kr.                   -kr.                

Regnskab 2019
Anlægsrammen i alt -kr.                    
Driftsrammen i alt 117.718,26kr.        
Kassebeholdning d. 1. jan. 2019 976.224,75kr.        
Kassebeholdning d. 31. dec. 2019 1.093.943,01kr.  

Driftsrammen - Udbetalinger

Driftsrammen - Indbetalinger

Anlægsrammen

Kassebeholdning - egenkapital

Årsregnskab 2019

Driftsrammen - I alt



 Å
rsregnskab 

2019 

Budget 
2019

- ej revideret

320 Bruttoløn 1.530.518,37kr.      1.650.000        
799 Løn i alt 1.530.518 1.650.000
800 Løn mv.
810 ATP 8.773,20kr.            10.000
820 AES 5.076,44kr.            4.000
830 AER/AUB 8.427,04kr.            10.000
840 Pension i alt 267.453,95kr.        285.000
860 Rejse- og befordringsgodtgørelse 22.355,76kr.          50.000
870 ikke-skattepligtig godtgørelse 4.818,72kr.            0
898 Løn mv. i alt 316.905,11kr.     359.000
899 Lønomkostninger i alt 1.847.423,48kr.  2.009.000

1120 Honorar, foredrag mv. 96.782,56kr.          50.000
1130 Udvikling af projekter 32.500,00kr.          50.000
1160 Projekter 183.021,79kr.        210.000
1165 Befordring/transport til aktivitet 18.895,25kr.          50.000

Kirkelige aktiviteter i alt 331.199,60kr.     360.000

2120 Kursusudgifter - personalet 34.549,27kr.          40.000
2130 Kørsel/parkering personale 5.395,25kr.            10.000
2140 Mødeudgifter 4.940,00kr.            5.000
2145 Repræsentation 5.110,72kr.            5.000
2160 Annoncer -kr.                    0
2210 Telefon og web 11.819,58kr.          9.000
2211 Lokaludgifter (reng./leje) 50.750,04kr.          50.000
2212 Inventar 299,95kr.               5.000
2213 Ny-etablering af arbejdsplads 28.163,45kr.          0
2260 Kontorholdsudgifter 9.110,96kr.            30.000
2261 Gebyrer bank/giro 287,00kr.               2.000
2262 Porto 9.811,25kr.            10.000
2263 Internetsupport 889,38kr.               5.000
2270 Kopimaskine 14.154,62kr.          20.000
2275 Kodaafgift 6.071,04kr.            5.000
2370 Bogkøb 2.081,75kr.            5.000
2380 Brandsoft 14.027,50kr.          5.000
2480 Abonnementer 4.388,16kr.            5.000
2999 Administration i alt 201.849,92kr.     211.000
2499 Udgifter i alt 2.380.473,00kr.  2.580.000

Udbetalinger

Kirkelige aktiviteter

Administration

Løn



Indtægter

Å
rsregnskab 

2019

Budget 
2019

- ej revideret

6110 Renter 6,23kr.                  3.000
6115 Copy-dan 4.528,39kr.            5.000
6120 Andre indtægter 10.656,64kr.          5.000
6199 Indtægter i alt 15.191,26kr.       13.000

6406 Randers Ndr. Provsti 675.000,00kr.        675.000           
6408 Randers Sdr. Provsti 675.000,00kr.        675.000           
6410 Hobro-Mariager Provsti 338.000,00kr.        338.000           
6480 Favrskov Provsti - ekstra 25% 120.000,00kr.        120.000           
6490 Favrskov Provsti 675.000,00kr.        675.000           
6499 Indbetalinger i alt 2.483.000,00kr.  2.483.000

6500 Indtægter i alt 2.498.191,26kr.  2.496.000

Indbetalinger



9 Kassebeholdning Regnskab 2019
9000 Kontant
9010 Checkkonto, 520 1.865,92kr.                 
9011 Bankkonto, 329 1.027.389,60kr.           
9012 Grundkonto, 000 2.679,94kr.                 
9014 Pluskonto 101.006,23kr.              
9020 Sparekassen Kronjylland -kr.                          
9510 Kreditorer -kr.                          
9540 Skyldig A-skat -kr.                          
9570 Skyldig løn/feriekonto -kr.                          
9550 Skyldig Am-bidrag
9560 Skyldig ATP -3.218,70kr.                 
9051 Debitorer
9052 Periodeafgrænsningsposter -35.779,98kr.               

Kassebeholdning i alt 1.093.943,01kr.        

Specifikation af kassebeholdning



Skema til udvidet lønafstemning = taste i feltet = beregningsfelt
Art Lønafstemning pr. 31/12 Bogføring Afvigelse FLØS
181610 Feriepenge 0,00 0,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. 0,00
181810 Løn 1.530.518,37

181820 Ørediff. FLØS 0,00
183810 Overarbejde 0,00
184810 Merarbejde 0,00

185810 Jubilæumsgratiale 0,00
186810 Diæter (A-indkomst) 0,00
186830 Honorarer (A-indkomst) 0,00

Fri telefon 11.199,84
Pension egen betaling (fratrækkes) 0,00
Fratrædelsesgodtgørelser 0,00

979811 S/H hensættelse (fratrækkes) 0,00
223610 Skattepligtige godtgørelser 0,00

Medarbejder andel ATP -4.480,88
987110 A-skattepligtig indkomst 1.537.237,33 -0,78 1.537.238,11

0,00

188310 Pension 267.453,95 267.453,95
188320 ATP arbejdsgiverandel 13.442,65
186820 Diæter (B-indkomst) 0,00
186840/
987310 Honorar (B-indkomst) 96.782,56 96.782,56

221025 Skattefri time dagpenge (870) 4.818,72 4.818,72
221050 Skattefri befordring (860) 22.355,76 22.355,76
978210/    
978220

Samlet indbetalt A-skat og AM-bidrag 
(sum af debet beløb) 535.018,00 535.018,00

Skema til udvidet lønafstemning
Art Lønafstemning pr. 31/12 E indkomst Feltnr.
181610 Feriepenge 0,00 201
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.
181810 Løn
181820 Ørediff. FLØS
183810 Overarbejde
184810 Merarbejde
185810 Jubilæumsgratiale
186810 Diæter (A-indkomst)
186830 Honorarer (A-indkomst)

Fri telefon 11.199,84 20
Pension egen betaling (fratrækkes)
Fratrædelsesgodtgørelser 0,00 69

Kirkekassens navn: 
Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

Regnskabsår: 2019



979811 S/H hensættelse (fratrækkes)
223610 Skattepligtige godtgørelser

Medarbejder andel ATP
987110 A-skattepligtig indkomst 1.537.238,11 13

0,00 14

188310 Pension 147+148
188320 ATP arbejdsgiverandel 13.442,65 46
186820 Diæter (B-indkomst)
186840/
987310 Honorar (B-indkomst) 96.782,56 36 + 38

221025 Skattefri time dagpenge (870)
221050 Skattefri befordring (860) 27.174,48 48
978210/    
978220

Samlet indbetalt A-skat og AM-bidrag 
(sum af debet beløb) 535.018,00 15 + 16



 Merforbrug/
mindre forbrug Regnskab 2019 Budget 2019

- ej revideret

Udbetalinger
0 Løn 161.576,52kr.     1.847.423,48kr.      2.009.000   
1 Kirkelige aktiviteter 28.800,40kr.       331.199,60kr.        360.000      
2 Administration 9.150,08kr.         201.849,92kr.        211.000      

Udbetalinger i alt 199.527,00kr.  2.380.473,00kr.  2.580.000 

 Merforbrug/
mindre forbrug 

Regnskab 2019 Budget 2019
- ej revideret

Indtægter 2.191,26kr.      15.191,26kr.       13.000      
 Indbetalinger
 provstier -kr.                2.483.000,00kr.  2.483.000 

6 Indtægter i alt 2.191,26kr.      2.498.191,26kr.  2.496.000 
Driftsrammen i alt 201.718,26kr.  117.718,26kr.     -84.000     

Regnskab 2019
976.224,75kr.        
201.718,26kr.        

Note til driftsrammen

tirsdag den 1. januar 2019
Mindreforbrug i 2019

Udbetalinger

Indbetalinger

Opgørelse af overført overskud, se side 4


