Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015
Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser
i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen
mellem budget 2014 og det aktuelle regnskab i kroner. Tallene kan
sammenlignes med regnskabet 2013. I den sidste kolonne ses budgettet
for 2015.

Bemærkninger:
Kirkeskat er ikke steget som forventet i 2014. Dog har vi samlet 30.000
kr ind til en ny korbuebelysning, som ikke kan ses på indtægssiden, fordi
den er blevet modregnet med det beløb, som anskaffelsen har kostet.
Menighedens driftsregnskab
På grund af den milde vinter kunne vi naturligvis spare på
varmeudgifterne. Desuden har vi i det sidste år prøvet og undersøgt
hvordan vi bedst kan regulere varmen både i kirken og i menighedshuset,
som indbefatter både menighedslokaler og præsteboligen. Det tegner på,
at det lykkedes for os at udnytte varmen på en bedre måde samtidigt med
at spare på energiudgifterne.
Under ”Nyanskaffelser” ligger der bl. a. en stor post pga. udskiftning af
hele låsesystemet for både menighedshuset og kirken, som var blevet
nødvendigt efter indbruddet i kirken i marts 2014. Ved denne hændelse
bortkom en nøgle, og derfor anskaffede vi et nyt låsesystem. Ydermere er
præsteboligen blevet alarmsikret.
De ”Pastorale udgifter” er ikke ret høje. De indeholder bl. a. udgifter til
børn- og ungdomsarbejdet såsom undervisningsmateriale til førstekommunions- og firmelsesforberedelse samt udgifter til ministrantarbejdet. SJUK har fået 5.000 kr. som tilskud til sit værdifulde arbejde
for de unge i menigheden. På udgiftssiden kan man ikke se det, fordi vi
beder forældre med børn til førstekommunions- og firmelsesforberedelse
om et beløb for at dække udgifterne. Da bispedømmets kontoplan ikke

har sådanne konti på indtægtssiden, bliver indtægterne og udgifterne
modregnet. Desuden strækker undervisningsåret sig fra efteråret til
sommeren i det nye år.
”Vedligeholdelsesudgifter” dækker bl. a. udgifter på brudte rør i gården,
hvis udgifter vi kun delvis har fået refunderet fra forsikringsselskabet
pga. rørets alder.
”Kollekter til andre formål” er f. eks. Missio, Caritas, dvs. kollekter som
100% bliver videreført til det formål, de er blevet samlet ind for om
søndagen.
”Afgifter til bispedømmet” dækker den del af vores indtægter, som vi
skal tilføre bispedømmet som bidrag til ”præsternes udgifter” og til ”bispedømmets fælleskasse”. I 2014 var fordelingen således: 22% til
”præsternes udgifter”, 15% til ”bispedømmets fælleskasse”, 67% forbliver i menigheden. Fra og med 2015 er fordelingen anderledes: 25% til
”præsternes udgifter”, 15% til ”bispedømmets fælleskasse”, 60% forbliver i menigheden.
Årets overskud
Umiddelbart skulle man tro, at vi har opnået et pænt overskud på
48.000 kr. og at vi er på den rette vej, men:
De over 35.000 kr., som er øremærket til ”Godkendt projekt: ny indgang”, er sat til side fra kollekter og uspecificerede gaver til afbetaling af
det ”nye” våbenhus. Da man har bygget indgangspartiet, har man optaget
et lån hos Ansgarstiftelsen, som vi naturligvis skal afbetale med renter.
Godt 31.000 kr. er gået til afbetaling af vores lån i 2014, renterne på ca.
2.700 kr. er med i driftsregnskabet. Fra dette formålsbestemte beløb skal
der ikke betales afgifter til bispedømmet. I løbet af 2016 bliver dette lån
afviklet.
Dermed ligger årets reelle overskud sådan set på ca. 17.000 kr.!

Konklusion:
Vi var så heldige, at vinterperioderne i 2014 har været milde. Det har
sparet os en del udgifter. Men de små 17.000 kr. vil hurtigt blive givet
ud, når den næste strenge vinter kommer!
Vi er naturligvis opmærksomme på vores omkostninger og ser efter, om
der findes muligheder for at spare, men da størstedelen af udgifterne er
bundne såsom til bygninger, bil, kontor m. fl. og ikke bestemt af aktiviteter, er der ikke meget råderum her.
Den eneste løsning på dette problem ér, at indtægtssiden stiger markant.
Og det kan kun lade sig gøre, hvis der udover de ca. 160 medlemmer, der
allerede betaler kirkeskat, kommer flere, der har en skattepligtig indkomst, og som også betaler kirkeskat! Den burde ligge på ca. 1% af den
skattepligtige indkomst. Medlemmer af folkekirken betaler nogenlunde
det samme. Vi kan til gengæld fratrække beløbet på selvangivelsen, da
det bliver betragtet som ”gave til godkendte foreninger”.
Ligesom denne folder, indeholder også sognebladet hver måned en
tilmeldingsblanket til kirkeskatteordningen. Desuden findes det samme
materiale plus en vejviser til kirkeskatteordningen: ”Hvordan finder jeg
ud af det med kirkeskatten?” i en af kirkens særlig markerede informationsbokse i våbenhuset. Det samme findes også på vores hjemmeside
www.sctjosef-horsens.dk/kirkeskat. Her findes også flere informationer.
Desuden kan man henvende sig til menighedsrådsmedlem Margareth
Bergman i forbindelse med søndagsmessen eller på tlf. 2498 6959 (mail:
margarethbergman@gmail.com eller til sognepræsten.
TAK til alle, som betaler kirkeskat, bakker op om kollekterne, eller på
anden måde støtter Sct. Josefs menigheds økonomi!
For menighedsrådet:
Birgitte Boesen, formand

Thomas Birkheuser, sognepræst

Horsens, marts 2015

 Ja, jeg tilmelder mig
 Jeg ønsker at ændre min nuværende kirkeskat
Bispedømmets kirkeskatteordning (Årskontrakt)
Generel information: Kontrakten fornyes automatisk hvert år. Du kan til enhver tid ændre dit bidrag eller
opsige kontrakten igen. Det anbefales at bidrage med 1 % af din skattepligtige indkomst. Dit bidrag er
fradragsberettiget, og vil automatisk blive oplyst til SKAT. Beløbet vil blive indeksreguleret. Pastoralrådet
vedtager hvert år reguleringsprocenten (p.t. 3 %). Du kan læse mere på www.katolsk.dk/skat.

Navn, adresse og kontooplysninger
(Brug venligst blokbogstaver og udfyld alle felter)
Fornavn(e): __________________________________________________________________
Efternavn: ___________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Postnr. og by: ________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Mobil: _____________________________

Fastnet: __________________________

Bank: ______________________________________________________________________
Registerings-nr.: _ _ _ _ Kontonummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CPR-Nummer: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

Min kirkeskat
Jeg ønsker at betale min kirkeskat med et fast beløb på _______________kr. pr. opkrævning.
Beløbet skal trækkes på min konto følgende måneder (sæt kryds):
___ Januar
___ April
___ Juli
___ Februar
___ Maj
___ August
___ Marts
___ Juni
___ September

___ Oktober
___ November
___ December

Beløbet skal trækkes første gang i _________________ måned år 20_____

Underskrift
Dato __________________

Underskrift __________________________________

Returner venligst blanketten til Den katolske Kirke i Danmark, Gl. Kongevej 15, 1610 København V.
Eller scan og mail til Lilian Munch Jakobsen på lj@katolsk.dk.
Telefon: 3355 6080 mellem kl. 900 og kl. 1600 mandag til torsdag og kl. 900 til 1200 om fredagen.

