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Årsrapporten indstilles til delegeretforsamlingens godkendelse.

København, den 10. maj 2020

Repræsentantskabet

 
 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold beretning omhandler.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020
for Det Jødiske Samfund i Danmark.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af trossamfundets aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15.11.2018 om
trossamfundsregistret, årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de
afvigelser, der følger af Trossamfundets særlige forhold samt regnskabsbestemmelserne i
bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010.
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Til medlemmerne i delegertforsamlingen i Det Jødiske Samfund i Danmark

Erklæring på årsregnskabet

Konklusion 

Grundlag for konklusion 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Det Jødiske Samfund i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.  
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1283 af 15.11.2018 om trossamfundsregistret samt 
bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Det Jødiske Samfunds aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31.12 2020 samt af resultatet af trossamfundets aktiviteter  for 
regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15.11.2018 om 
trossamfundsregistret samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010 § 38-41.  Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 
for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Det Jødiske Samfund i Danmark 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.

Det Jødiske Samfund i Danmark har i overensstemmelse med bekendtgørelse om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010 
som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af 
repræsentantskabet godkendte budget for 2020. Budgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, 
ikke været underlagt revision.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15.11.2018 om trossamfundsregistret samt 
bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for 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 Det Jødiske Samfund i 
Danmarks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 
relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Det Jødiske Samfund i Danmark, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21. 
december 2010 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, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 
21. december 2010 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 konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
·             Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Det jødiske Samfund i Danmark’ s 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 Det jødiske 
Samfund i Danmark’ s 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 sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Det Jødiske Samfund i Danmark ikke længere kan 
fortsætte driften.

·             Tager vi stilling til, den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  

Søborg, den 10. maj 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

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 inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010. 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21. 
december 2010. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
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Ledelsesberetning

Den anden afgørende ting for vort lille samfund er corona pandemien, der har haft store konsekvenser. I 
lange perioder har synagogen været lukket helt. Det jødiske kulturliv har stået stille, og den årlige 
jødiske kulturfestival blev aflyst i 2020. Man gennemførte en nytårskoncert (i tilknytning til det jødiske 
nytår). Her var alle corona regler og anbefalinger overholdt. Lige som vi håbede på, at corona 
situationen var bedret, kom anden bølge sent på efteråret 2020. 

Vi har fra samfundets side haft drøftelser med ledende personer fra de politiske partier, fx 
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti 
(sundhedsordføreren har konsekvent afslået at mødes med os) og Det Konservative Folkeparti. 
Formanden har mødtes med statsministeren, justitsministeren, sundhedsministeren og kultur- og 
kirkeministeren. Regeringen har sammen med oppositionens leder, Jakob Ellemann Jensen gjort klart, 
at man ikke er tilhænger af et forbud, der vil forhindre danske jøder i at udleve jødedommen. Det har 
ikke skortet på forslag fra forbudstilhængerne om, hvordan vi så skulle indrette jødedommen. Vi har som 
jøder ingen adkomst til at blande os i andre religioners ritualer, og andre religioner har omvendt ingen 
adkomst til at fortælle os, hvordan de vil have, at vi skal indrette vores religion. Omskærelsen af drenge 
på 8. dag er et grundlæggende ritual. Samfundets politiske rådgiver, Susanne H. Hansen har ydet en 
uvurderlig indsats for at fremme vore grundlæggende interesser.

Omskæringsdebatten har været meget opslidende for Det Jødiske Samfund, og vi ser frem til at få en 
afstemning i Folketinget, så vi ved, hvor vi står. Simon Emil Amnitzbøll-Bille har to gange fremsat et 
forslag, der ligner borgerforslaget – men begge gange har han trukket forslaget, fordi han meldte sig syg 
samme dag som forslaget skulle fremlægges.

For en del år siden var ønsket om et forbud mod omskæring præget af holdningen om barnets 
autonomi, men som årene er gået, må vi desværre erkende, at flere tilhængere af et forbud udtrykker 
antisemitiske holdninger. Man taler om forskellige typer jøder, peger på debattører som jøder – og ikke 
på deres argumenter. Hvis jøderne ikke vil opgive omskæringen som en del af jødedommen, kan de 
bare rejse, lyder det.

Det Jødiske Samfund har i året 2020 haft flere udfordringer. Det har især været den offentlige 
diskussion om det borgerforslag, der vil indføre forbud mod omskæring af drenge, og som blev fremsat 
for flere år siden. I skrivende stund er der planlagt 2. behandling i Folketinget 18. maj 2021. Der har 
været en del offentlig debat om emnet i.året, og det er ledelsens opfattelse, at den overvejende del af 
pressen (den skrevne og elektroniske) ikke har givet den jødiske stemme samme plads som tilhængere 
af et forbud.

Al jødisk aktivitet i 2020 var præget af corona situationen. Det gælder ud over kulturen, aktiviteterne i 
foreningerne, synagogens gudstjeneste, jødiske begravelser, de mange fester i Det Jødiske Hus, den 
jødiske skole og det jødiske plejehjems dagligdag. Det omfatter også administrationen og møder i de 
ledende organer.

Midt i året så det ud til, at vi ville komme ud af året med et stort underskud. Delegeretforsamlingen og 
Repræsentantskabet samarbejdede om en redningsplan, og den er lykkedes, således at vi kommer ud 
med et mindre overskud. Begge organer forstod vigtigheden af at konsolidere vores hårdt prøvede 
økonomi. Det tilfredsstillende resultat skyldes endvidere et år med nedlukning pga Corona pandemien 
og dermed stærkt nedsat aktivitetsniveau, som har medført besparelser. Endelig har vi modtaget flotte 
donationer, der har betydet indtægter ud over det forventede. 
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Ledelsesberetning

Økonomien varetages på det politiske plan af Ina Rosen, der også er samfundets nyvalgte 
næstformand.

Corona eller ej, så har sikkerhedsafdelingen gjort en fin indsats for at beskytte jødiske institutioner i 
København. Især vil vi sende en venlig tanke og megen tak til militær og politi, der 24/7 varetager vores 
sikkerhed. Det gælder både den enkelte soldat og politibetjent og deres ledere. Det Jødiske Samfunds 
ledelse har været glad for den moralske støtte til fortsat jødisk liv i Danmark, som såvel regeringen som 
et folketingsflertal tydeligt har udtrykt.

Jødisk Informations Center har fungeret meget tilfredsstillende. Bevillingen kommer fra Københavns 
Kommune, der i efteråret 2019 ved budgetforliget forlængede vores bevilling med yderligere 4 år. 
Centeret har udvidet aktiviteten til andre oplysningstiltag. Vores bevilling dækker kun aktiviteter i 
Københavns Kommune. Derfor vil det være kærkomment med et regionalt budget, der dækker én eller 
helst alle regioner.

Ledelsens kommunikation med medlemmerne omfattede et nyhedsbrev tirsdag og fredag hver uge. 
Dertil kom 6 årlige numre af tidsskriftet Jødisk Orientering med journalist Michael Rachlin som redaktør 
og kommunikationsansvarlig. Delegeretforsamlingens møder har været åbne for samfundets 
medlemmer. En del medlemmer søgte information ved henvendelse til såvel administrationen som 
formanden, der har holdt en hel del samtaler/møder med medlemmerne.
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Navn og adresse Det Jødiske Samfund i Danmark
Krystalgade 12
1172 København K
Tlf.nr.: 33 12 88 68

Momsregistreret
CVR-nr. 18 22 79 16
Kommune: København

Repræsentantskab  

 

Revision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Oplysninger om Trossamfundet

Beierholm
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

Budget 2020 2020 2019

Note ikke revideret kr. kr.

Omsætning og indtægter 2 19.178.000 21.572.191 21.044.425
Andre driftsindtægter 3 0 365.634 856.530

19.178.000 21.937.825 21.900.955

Udgifter 4 -19.291.416 -20.150.529 -19.796.052
Andre driftsudgifter 5 0 0 -358.994

Resultat før renter -113.416 1.787.296 1.745.909
Finansielle indtægter 0 245.252 -9.249
Finansielle omkostninger, ejendomme  -65.000 -82.478 -65.145

Årets resultat -178.416 1.950.070 1.671.515

Det anvendes således:
Årets resultat af ordinær drift -178.416 1.584.436 -197.380
Momskompensation overført til synagogerenovering 0 1.330.270
Overført til ikke anvendte øremærkede tilskud 0 112.408
Henlæggelse gravsteders vedligeholdelse 0 365.634 303.332
Henlæggelse til bygningsvedligeholdelse 0 0 85.000
Henlæggelse til IT opgraderinger/ persondataforordning 0 0 25.000
Henlæggelse til Synagoge Schnoder 0 0 16.089

0 0 -3.204

-178.416 1.950.070 1.671.515

Henlæggelse til særlig indsats i forbindelse med 
religiøse ritualer
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Balance pr. 31. december 2020

Note 2020 2019

kr. kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme 6 35.460.927 35.460.927
Synagoge renovering 8 10.073.745 0
Driftsmidler 7 12.191 6.208
Igangværende byggeprojekter 8 0 10.593.609

45.546.863 46.060.744

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer  7.423.951 7.409.033

7.423.951 7.409.033

Anlægsaktiver i alt 52.970.814 53.469.777

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
Tilgodehavender ligning m.v. 1.483.563 164.993
Diverse tilgodehavender 2.873.199 2.129.228
Periodeafgrænsningsposter 340.149 206.312

4.696.911 2.500.533

Likvide beholdninger  2.467.864 3.102.641

Omsætningsaktiver i alt 7.164.775 5.603.174

AKTIVER I ALT 60.135.589 59.072.951
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Balance pr. 31. december 2020

 

Note 2020 2019

kr. kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL
Kapitalkonto 9 29.107.905 27.753.758
Henlæggelser til særlige formål 10 21.514.009 21.148.375

Egenkapital i alt 50.621.914 48.902.133

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld  3.075.924 3.180.337

3.075.924 3.180.337

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer og skyldige omkostninger 1.113.923 3.493.450
Anden gæld 2.766.804 1.270.364
Periodeafgrænsningsposter 1.031.663 652.211
Ikke anvendte tilskud, øremærkede midler 11 1.525.361 1.574.456

6.437.751 6.990.481

Gældsforpligtelser i alt 9.513.675 10.170.818

PASSIVER I ALT 60.135.589 59.072.951

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12
Eventualforpligtelser 13
Donationer 14
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Note 1 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020
(Aktivitetsbaseret)

Budget 2020 2020 2019

ikke revideret kr. kr.

Ligningsbidrag 9.000.000 9.263.257 8.997.944
Øvrige indtægter 0 761.212 1.897.146

Indtægter 9.000.000 10.024.469 10.895.090

Administration, sikkerhed og ledelse -3.218.416 -3.482.758 -3.653.105
Begravelsespladser -1.629.000 -1.223.911 -1.453.283
Ejendomme -1.267.000 -1.412.623 -1.531.675
Synagogebygningen 17.000 263.328 91.782

Omkostninger -6.097.416 -5.855.964 -6.546.281

2.902.584 4.168.505 4.348.809
Religiøse anliggender -1.467.000 -1.259.339 -1.397.842
Børne- og ungdomsaktiviteter -920.000 -670.275 -993.060
Senioraktiviteter 0 -89.070 -8.340
Kommunikation -662.000 -649.712 -671.383
Øvrige kulturelle aktiviteter -32.000 -78.447 -94.956
Andre driftsposter til særlige formål 0 365.634 497.536

Aktiviteter -3.081.000 -2.381.209 -2.668.045

Resultat før renter  -178.416 1.787.296 1.680.764

Finansielle indtægter 0 245.252 -9.249
Finansielle omkostninger 0 -82.478 0

Årets resultat -178.416 1.950.070 1.671.515

Resultat før aktiviteter
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Noter
Budget 2020 2020 2019
ikke revideret kr. kr.

Note 2 Omsætning og indtægter
Ligningsbidrag 9.000.000 9.264.036 9.006.018
Øvrige indtægter 0 749.484 1.950.799
Administration og ledelse 335.000 542.202 251.879
Sikkerhed, driftstilskud 6.065.000 6.095.802 4.905.338
Begravelsespladser 679.000 799.974 679.951
Ejendomme 748.000 810.423 534.042
Synagogebygningen 635.000 591.669 600.011
Religiøse anliggender 446.000 491.378 514.627
Børne- og ungdomsaktiviteter 192.000 587.758 282.372
Senioraktiviteter 0 222.782 241.692
Kommunikation 1.078.000 1.243.170 1.258.589
Øvrige kulturelle aktiviteter 0 173.513 819.107

19.178.000 21.572.191 21.044.425

Note 3 Andre driftsindtægter til særlige formål
365.634 303.332

Modtagne gaver og tilskud til særlige projekter 0 553.198

0 365.634 856.530

Indbetalt til stedsevarende vedligeholdelse
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Noter

Budget 2020 2020 2019

ikke revideret kr. kr.

Note 4 Udgifter
Ligningsbidrag 0 -779 -8.074
Øvrige indtægter 0 11.728 -53.653
Administration og ledelse -3.447.000 -4.508.939 -3.477.842
Politisk ledelse -158.000 -60.152 -194.682
Sikkerhed -6.013.416 -5.551.671 -5.137.798
Begravelsespladser -2.308.000 -2.023.885 -2.133.234
Ejendomme -1.950.000 -2.223.046 -2.000.572
Synagogebygningen -618.000 -328.341 -508.229
Religiøse anliggender -1.913.000 -1.750.717 -1.912.469
Børne- og ungdomsaktiviteter -1.112.000 -1.258.033 -1.275.432
Senioraktiviteter 0 -311.852 -250.032
Kommunikation -1.740.000 -1.892.882 -1.929.972
Øvrige kulturelle aktiviteter -32.000 -251.960 -914.063

-19.291.416 -20.150.529 -19.796.052

Note 5 Andre driftsudgifter til særlige formål
Afholdte udgifter af tilskud til særlige projekter 0 -355.790

0 -3.204

0 0 -358.994

Note 6 Ejendomme 
Krystalgade 12, omkostninger til opførelse af menighedshus 35.460.927 35.460.927

35.460.927 35.460.927

Afholdte udgifter  til særlig indsats i forbindelse med 
religiøse ritualer
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Noter
2020 2019

kr. kr.

Note 7 Driftsmidler og inventar
Saldo pr. 1/1 2020 6.208 33.288
Årets tilgang 18.287 0
Årets afskrivninger -12.304 -27.080

12.191 6.208

Note 8 Synagogen, indvendig restaurering
Synagogen, indvendig restaurering  10.073.745 10.593.609

 10.073.745 10.593.609

Synagogen, indvendig restaurering:
Afholdte udgifter 33.727.787 34.247.651
Andel af momskompensation, synagogerenovering -1.330.270 -1.330.270
Modtagne gaver -22.323.772 -22.323.772

10.073.745 10.593.609

Note 9 Kapitalkonto
Saldo pr. 1/1 2020 27.753.758 27.307.568
Kursregulering værdipapirer -230.289 643.570
Årets resultat 1.584.436 -197.380

Saldo pr. 31/12 2020 29.107.905 27.753.758

Note 10 Henlæggelser til særlige formål
Henlæggelse gravsteders vedligeholdelse
Saldo pr. 1/1 2020 18.323.308 18.019.976

 365.634 303.332

 18.688.942 18.323.308

Overført årets resultat
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Noter

Note 10 Henlæggelser til særlige formål, fortsat
2020 2019

kr. kr.

Henlæggelse til bygningsvedligeholdelse 
Saldo pr. 1/1 2020 1.212.370 1.075.870
Korrektion primo 0 51.500

0 85.000

 1.212.370 1.212.370

Henlæggelse til synagogerenovering
Saldo pr. 1/1 2020 700.000 700.000

0 0

 700.000 700.000

Henlæggelse til IT opgraderinger/ persondataforordningen
Saldo pr. 1/1 2020 520.063 495.063

0 25.000

 520.063 520.063

Henlæggelser Synagoge Schnoder
Saldo pr. 1/1 2020 318.615 302.526

0 16.089

318.615 318.615

Henlæggelse til særlig indsats i forbindelse med religiøse ritualer
Saldo pr. 1/1 2020 74.019 77.223

0 -3.204

74.019 74.019

Henlæggelser i alt pr. 31/12 2020 21.514.009 21.148.375

Overført årets resultat

Overført årets resultat

Overført årets resultat

Overført årets resultat

Overført årets resultat
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Noter

Note 11 Ikke anvendte tilskud, øremærkede midler
Saldo pr. 1/1 2020 1.574.456 1.396.173
Korrektion primo 0 65.875
Modtaget gaver m.v 144.456 468.198
Afholdte udgifter -193.551 -355.790

1.525.361 1.574.456

Note 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 13 Eventualforpligtelser

Note 14 Donationer 

Donator beløb kr.

79.443
Anonym 40.527
Anonym 34.000
Anonym 25.601
Anonym 20.332
Anonym 26.000
Anonym 30.000
Anonym 60.000
Anonym 60.600
Anonym 100.000
Carl og Ellen Hertz familielegat, Skodsborg strandvej 154, 2942 Skodsborg 50.000
Simcha Fonden, v/Thyregod Advokater, Hammerensgade 6, 2.tv, 1267 KBH K 380.000

Det Jødiske Samfund i Danmark har i 2020 i alt modtaget donationer for kr. 11.523.016.

American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC), 711 Third Avenue, New York, NY 
10017 USA

Til sikkerhed for prioritetsgæld kr. 3.075.924, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør. kr. 35.460.927.

Det jødiske Samfund er forpligtet til stedsevarende vedligeholdelse af gravpladserne. Vedligeholdelsen 
forventet finansieret af de årlige indbetalinger, tilskud fra fonde m.fl. Og den løbende drift.

Af de samlede donationer, er der modtaget følgende donationer fra samme donator, der enkeltvis eller 
samlet overstiger kr. 20.000:
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Noter

Note 14 Donationer, fortsat

98.797
Frederik & Emma Kraghs Mindelegat, Mathilde Fibigers Vej 16, 2000 Frederiksberg 25.000

143.045
WIZO Danmark, Krystalgade 12, 1172 København K 28.000
Education for Impact, Acre House, 11-15 William RD, London, UK 501.418

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. 1359 Broadway, Room 
2000, New York, NY 10018   USA

Det Mosaiske Troessamfunds Fælles Legat-fond,v/Det Jødiske Samfund, 
Administrationen, Krystalgade12, 1172 København K
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Note 15 Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Ligningsbidrag

Øvrige indtægter 

Andre driftsindtægter

Administration og ledelse

Begravelsespladser

Ejendomme

Omfatter tilskud, gaver, og legater som modtages til særlige formål.

Årsregnskabet for  Det Jødiske Samfund i Danmark er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
1283 af 15.11.2018 om trossamfundsregistret, årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-
virksomheder med de afvigelser, der følger af Trossamfundets særlige forhold samt regnskabs-
bestemmelserne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud 
fra Kulturministeriet nr. 1701 af 21. december 2010.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Tilskud indregnes, når det er 
sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet bliver opfyldt. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når Trossamfundet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Trossamfundet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægterne omfatter årets bidrag fra medlemmerne efter fradrag af afholdte omkostninger til indrivelse 
m.v. af ligningsbidraget.

Omfatter driftstilskud og momskompensation, som hvert år udbetales til Trossamfundet.

Omfatter omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger, politisk ledelse m.v. samt 
modtagne tilskud og administrationshonorarer.

Omfatter omkostninger til vedligeholdelse, renovering, drift  m.v. samt indtægter og modtagne tilskud.

Omfatter omkostninger til kontorlokaler, personale, vedligeholdelse af bygninger m.v. samt lejeindtægter.

Synagogebygningen
Omfatter udgifter ved drift af synagogen samt indtægter og modtagne tilskud.
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Note 15 Anvendt regnskabspraksis

Børne- og ungdomsaktiviteter

Senioraktiviteter
Omfatter udgifter til ældreomsorg og  besøgstjeneste m.m. samt deltagerbetaling og tilskud.

Andre driftsudgifter 

Finansielle indtægter

Balancen

Der afskrives ikke på ejendomme.

5 år
3 år

 

Omfatter udfgifter til diverse børne- og ungdomsaktiviteter samt modtagne tilskud til disse aktiviteter.

Øvrige kulturelle aktiviteter
Omfatter udgifter til afholdelse af Kulturfestival og andre jødiske kulturelle aktiviteter samt  diverse tilskud 
og indtægter.

Omfatter omkostninger til personale, lokale og øvrige omkostninger samt indtægter og tilskud.

Religiøse anliggender

Kommunikation
Indeholder udgifter ved udgivelse af publikationer, information samt tilskud til institutioner, og diverse 
indtægter ved salg.

Omfatter renteindtægter af bank og udbytte fra værdipapirer m.v. 

Ejendomme
Ejendomme, som ikke har en forventet handelsværdi, er ikke regnskabsmæssigt værdiansat. Opførsel af 
menighedshus er værdiansat til kostpris, reguleret for andel af momskompensation, der kan henføres til 
menighedshuset.

Driftsmidler og inventar
Større nyanskaffelser aktiveres og afskrives.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler og inventar
Edb

Omfatter afholdte udgifter  til særlige formål, hvor der er modtaget tilskud, gaver, og legater til. 

Værdipapirer

Årets realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab vedrørende værdipapirbeholdningen indregnes direkte 
på egenkapitalen bortset fra kursregulering på værdipapirer, der er reserveret til renovering af synagogen. 
Disse kursreguleringer indregnes i projektudgifterne.

Igangværende byggeprojekter
Igangværende byggeprojekter omfatter afholdte omkostninger til projekter med fradrag af modtaget tilskud.

Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer m.v. , der måles til 
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
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Note 15 Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Ikke anvendte tilskud- øremærkede midler
Indtægter (tilskud og gaver) som Trossamfundet har modtaget til erhvervelse af bestemte aktiver eller til 
afholdelse af specielle udgifter medtages i resultatopgørelsen, og overføres til posten ikke anvendte tilskud- 
øremærkede tilskud via resultatdisponeringen. Hensættelsen tilbageføres via resultatdisponeringen, når 
beløbet anvendes efter sit formål.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld måles til nominel værdi.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i 
de efterfølgende år.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.


