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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021
for Det Jødiske Samfund i Danmark.
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.
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af trossamfundets aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultat.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold beretning omhandler.
Årsrapporten indstilles til delegeretforsamlingens godkendelse.

København, den 26. april 2022

Repræsentantskabet
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i delegertforsamlingen i Det Jødiske Samfund i Danmark
Erklæring på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Det Jødiske Samfund i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, 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 2021 samt af resultatet af trossamfundets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 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.
Grundlag for konklusion
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 medmed International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi begge har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA
Code.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen.
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 2021 medtaget det af
repræsentantskabet godkendte budget for 2021. Budgettet har, 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
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
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.
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
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.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Søborg, den 26. april 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Cvr.nr. 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Det Jødiske Samfund (DJS) har i 2021 haft en hel del aktivitet med en række udfordringer.
Coronapandemien har med varierende smittetal og restriktioner påvirket aktiviteten på det kulturelle,
politiske og religiøse plan.
I maj 2021 kom det foreslåede de fakto forbud mod omskæring af jødiske drenge på 8. dagen til
afstemning i Folketinget. Det var et såkaldt borgerforslag, og det blev forkastet med et klart flertal. Det
betød desværre ikke, at bestræbelserne på at forbyde et vigtigt jødisk ritual var slut. Ikke mindst
lobbyorganisationen Intact Denmark har fortsat sin aktivitet på organisationens helt specielle facon.
TV2 sendte i oktober 2021 en såkaldt dokumentar om drengeomskæring. Udsendelsen havde en helt
speciel vinkling, og alsidighed kunne betragtes som ”en by i Rusland”. Produktionsselskabet havde bedt
om et længere interview med vores formand, der totalt afviste, at DJS skulle have presset regeringen til
dens standpunkt. Den gamle kendte konspirationsteori levede! Udsendelsen koncentrerede sig så om
illegal omskæring i Danmark. Den har ingen relation til DJS. TV2 ønskede forsat vores deltagelse i
opfølgende udsendelser. Vi afslog.
Allerede i 2019 aftalte formanden Henri Goldstein med justitsminister Nick Hækkerup, at der skulle
udarbejdes en plan til bekæmpelse af antisemitismen i Danmark. Coronaperioden gjorde arbejdet mere
besværligt, men det blev afsluttet ultimo 2021 – med planlagt offentliggørelse i januar 2022. I den
forbindelse havde vi en dialog om definitionen på antisemitisme, hvor især udenrigsministeriets IHRA
enhed var partner. IHRA har defineret antisemitisme og har bragt en række realistiske og tidssvarende
eksempler, som embedsmændene i ministeriet nægtede at anerkende. Danmark står derfor
internationalt tilbage med en utidssvarende definition. Eksemplerne accepteres af en række EU lande, fx
Sverige.
Jødisk Informations Center har fortsat sin aktivitet på meget højt niveau, men bevillingen omfatter
desværre kun Københavns Kommune. Centret er naturligt koncentreret om skole- og
undervisningssektoren, men også kulturarrangementer er nu på programmet.
Samfundets ledelse (repræsentantskabet) udsender 2 gange pr. uge et nyhedsbrev til medlemmerne, og
tidsskriftet Jødisk Orientering udkom 5 gange i 2021. Ved behov udsendes ekstra nyheder.
I 2021 blev Jødisk Kulturfestival igen gennemført med stor succes. Det var den 10. festival. Desværre
forhindrede corona afholdelsen i 2020.
DJS fik igen en pæn bevilling i 2021 til varetagelse af sikkerheden for jøder i Danmark. Vi har et godt
samarbejde med politi og PET. De yder en kæmpe indsats for jødisk sikkerhed. Vi sender ofte en venlig
tanke med tak til den enkelte politibetjent, der passer sit arbejde ved jødiske institutioner.
Samlet set lander DJS’ økonomi for året 2021 på et overskud af ordinær drift på kr. 749.481 hvoraf kr.
458.000 er betalinger for begravelse af ikke-medlemmer på den jødiske Mosaisk Vestre
Den resterende del af overskuddet kommer af nedsat drift pga. årets perioder med corona-nedlukning,
af indtægter fra legater og tilskud der har været højere end forudset samt fra højere indtægter end
udgifter på bygninger (lejeindtægter og tilskud).
Det er dertil væsentligt at tilføje at DJS har indført nyt IT-system der integrerer økonomistyring med
medlemsadministration samt at vi har udarbejdet nye modeller for budgetlægning samt årsregnskab.
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Oplysninger om Trossamfundet

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

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

8

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

Note

Budget 2021

2021

2020

ikke revideret

kr.

kr.

Omsætning og indtægter
Lignings bidrag

1

9.156.937

9.631.069

9.260.540

Generelle indtægter

2

10.096.529

12.275.032

10.220.422

Øvrige indtægter

3

1.621.000

1.951.666

2.381.762

Andre driftsindtægter

4

0

452.708

365.634

20.874.466

24.310.475

22.228.358

Udgifter
Personaleomkostninger

5

-6.697.269

-7.782.387

-7.506.898

Bygning og begravelsespladser

6

-4.116.000

-4.241.515

-3.754.701

Administrationsomkostninger

7

-660.500

-922.172

-738.178

Eksterne konsulenter

8

-417.000

-1.045.411

-683.749

Publikationer

9

-433.000

-261.429

-422.364

Møder, internationalt samarbejde m.v.

10

-1.745.000

-514.413

-670.512

Religiøse aktiviteter

11

-176.000

-245.835

-145.288

Tilskud

12

-79.000

-590.000

-585.795

Aktiviteter

13

-70.000

-973.886

-381.906

Hensættelser/ henlæggelser

14

-110.000

0

0

-5.933.151

-6.330.726

-5.551.671

437.546

1.402.701

1.787.296

Øvrige sikkerhedens omkostninger
Resultat før renter
Renteindtægter

15

0

981

245.252

Finansielle omkostninger

16

-70.000

-201.493

-82.478

367.546

1.202.189

1.950.070

367.546

749.481

1.584.436

0

452.708

365.634

367.546

1.202.189

1.950.070

Årets resultat
Det anvendes således:
Årets resultat af ordinær drift
Henlæggelse gravsteders vedligeholdelse
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Balance pr. 31. december 2021

Note

2021

2020

kr.

kr.

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Ejendomme

17

35.460.927

35.460.927

Synagoge renovering

19

9.229.632

10.073.745

Driftsmidler

18

244.558

12.191

44.935.117

45.546.863

10.469.103

7.423.951

10.469.103

7.423.951

55.404.220

52.970.814

840.474

1.483.563

2.306.117

2.873.199

386.070

340.149

3.532.661

4.696.911

Likvide beholdninger

3.517.189

2.467.864

Omsætningsaktiver i alt

7.049.850

7.164.775

62.454.070

60.135.589

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer

Anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender ligning m.v.
Diverse tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. december 2021

Note

2021

2020

kr.

kr.

PASSIVER
EGENKAPITAL
Kapitalkonto

20

30.402.499

29.107.905

Henlæggelser til særlige formål

21

21.966.717

21.514.009

52.369.216

50.621.914

2.969.412

3.075.924

949.493

923.041

3.918.905

3.998.965

Kreditorer og skyldige omkostninger

1.224.250

1.113.923

Anden gæld

1.796.155

1.843.763

Periodeafgrænsningsposter

1.405.184

1.031.663

1.740.360

1.525.361

6.165.949

5.514.710

Gældsforpligtelser i alt

10.084.854

9.513.675

PASSIVER I ALT

62.454.070

60.135.589

Egenkapital i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld
Feriepenge til indefrysning i Feriefonden

Kortfristede gældsforpligtelser

Ikke anvendte tilskud, øremærkede midler

22

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

23

Eventualforpligtelser

24

Donationer

25

11

Noter
Budget 2021

2021

2020

ikke revideret

kr.

kr.

9.156.937

9.173.069

9.260.540

0

458.000

0

9.156.937

9.631.069

9.260.540

935.529

1.367.100

1.295.182

1.166.000

1.747.782

1.270.667

52.000

62.427

76.090

Aktiviteter

1.943.000

2.897.723

1.578.483

Sikkerhed

6.000.000

6.200.000

6.000.000

10.096.529

12.275.032

10.220.422

Ejendomme

893.000

651.770

931.399

Rabbinatet

498.000

487.198

706.842

Aktiviteter

230.000

567.791

647.719

Sikkerhed

0

244.907

95.802

1.621.000

1.951.666

2.381.762

0

452.708

365.634

0

452.708

365.634

Administration

-4.817.269

-5.568.968

-5.807.823

Aktiviteter

-1.880.000

-2.213.419

-1.699.075

-6.697.269

-7.782.387

-7.506.898

Note

1 Ligningsbidrag

Administration
Ejendomme

Note

2 Generelle indtægter

Administration
Ejendomme
Rabbinatet

Note

Note

3 Øvrige indtægter

4 Andre driftsindtægter

Indbetalt til stedsevarende vedligeholdelse

Note

5 Personaleomkostninger
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Noter
Budget 2021

2021

2020

ikke revideret

kr.

kr.

-4.063.000

-4.104.673

-3.714.573

-53.000

-136.842

-40.128

-4.116.000

-4.241.515

-3.754.701

-541.500

-593.507

-579.707

Ejendomme

-30.000

-54.461

-106.413

Rabbinatet

-9.000

-16.345

-14.772

Aktiviteter

-80.000

-257.859

-37.286

-660.500

-922.172

-738.178

-385.000

-885.279

-507.167

-20.000

-13.750

-60.000

0

0

-24.350

-12.000

-146.382

-92.232

-417.000

-1.045.411

-683.749

-433.000

-261.429

-422.364

-433.000

-261.429

-422.364

Administration

-215.000

-40.434

-60.152

Rabbinatet

-205.000

-44.381

-107.707

-1.325.000

-429.598

-502.653

-1.745.000

-514.413

-670.512

Note

6 Bygning og begravelsespladser

Ejendomme
Aktiviteter

Note

7 Administrationsomkostninger

Administration

Note

8 Eksterne konsulenter

Administration
Ejendomme
Rabbinatet
Aktiviteter

Note

9 Publikationer

Aktiviteter

Note

10 Møder, internationalt samarbejde m.v.

Aktiviteter
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Noter
Budget 2021

2021

2020

ikke revideret

kr.

kr.

-176.000

-245.835

-145.288

-176.000

-245.835

-145.288

Administration

-65.000

-10.000

0

Aktiviteter

-14.000

-580.000

-585.795

-79.000

-590.000

-585.795

Administration

-50.000

-103.411

0

Aktiviteter

-20.000

-870.475

-381.906

-70.000

-973.886

-381.906

-110.000

0

0

-110.000

0

0

0

981

245.252

0

981

245.252

0

-198.563

0

-70.000

-2.930

-82.478

-70.000

-201.493

-82.478

Note

11 Religiøse aktiviteter

Rabbinatet

Note

Note

Note

12 Tilskud

13 Aktiviteter

14 Hensættelser/ henlæggelser

Administration

Note

15 Renteindtægter

Administration

Note

16 Renteudgifter

Administration
Ejendomme
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Noter
2021

2020

kr.

kr.

35.460.927

35.460.927

35.460.927

35.460.927

12.191

6.208

Årets tilgang

290.783

18.287

Årets afskrivninger

-58.416

-12.304

244.558

12.191

10.073.745

10.593.609

-94.113

-519.864

-750.000

0

9.229.632

10.073.745

Afholdte udgifter

33.633.674

33.727.787

Andel af momskompensation, synagogerenovering

-1.330.270

-1.330.270

-23.073.772

-22.323.772

9.229.632

10.073.745

29.107.905

27.753.758

Kursregulering værdipapirer

545.113

-230.289

Årets resultat

749.481

1.584.436

30.402.499

29.107.905

Note 17

Ejendomme

Krystalgade 12, omkostninger til opførelse af menighedshus

Note 18

Driftsmidler og inventar

Saldo pr. 1/1 2021

Note 19

Synagogen, indvendig restaurering

Saldo pr. 1 januar
Regulering, voldgiftsag
Modtagne donationer

Synagogen, indvendig restaurering:

Modtagne gaver

Note 20

Kapitalkonto

Saldo pr. 1/1 2021

Saldo pr. 31/12 2021

15

Noter

Note 21

2021

2020

kr.

kr.

18.688.942

18.323.308

452.708

365.634

19.141.650

18.688.942

1.212.370

1.212.370

1.212.370

1.212.370

700.000

700.000

700.000

700.000

520.063

520.063

520.063

520.063

318.615

318.615

318.615

318.615

74.019

74.019

74.019

74.019

21.966.717

21.514.009

Henlæggelser til særlige formål

Henlæggelse gravsteders vedligeholdelse
Saldo pr. 1/1 2021
Overført årets resultat

Henlæggelse til bygningsvedligeholdelse
Saldo pr. 1/1 2021

Henlæggelse til synagogerenovering
Saldo pr. 1/1 2021

Henlæggelse til IT opgraderinger/ persondataforordningen
Saldo pr. 1/1 2021

Henlæggelser Synagoge Schnoder
Saldo pr. 1/1 2021

Henlæggelse til særlig indsats i forbindelse med religiøse ritualer
Saldo pr. 1/1 2021

Henlæggelser i alt pr. 31/12 2021
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Noter
2021

2020

kr.

kr.

1.525.361

1.574.456

Modtaget gaver m.v

272.054

144.456

Afholdte udgifter

-57.055

-193.551

1.740.360

1.525.361

Note 22

Ikke anvendte tilskud, øremærkede midler

Saldo pr. 1/1 2021

Note 23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for prioritetsgæld kr. 2.969.412, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør. kr. 35.460.927.

Note 24 Eventualforpligtelser
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.
Foreningen har indgået operationelle leasingaftaler. Restleasingforpligtelsen udgør pr. 31/12 2021 240 t.kr.
Leasingaftalen udløber 31/12 2024.

Note 25

Donationer

Det Jødiske Samfund i Danmark har i 2021 i alt modtaget donationer for kr. 12.955.767
Af de samlede donationer, er der modtaget følgende donationer fra samme donator, der enkeltvis eller
samlet overstiger kr. 20.000:
Donator

beløb kr.

Anonym

28.000

Anonym

40.000

Anonym

65.000

Anonym

65.000

Anonym

65.000

Anonym

65.000

Anonym

65.000

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

65.000
104.706
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Note 25

Donationer, fortsat

Dansk Israels Studiefond, v/ advokat C. G. Carlsen,Herlev Hovedgade 201A, 2.TH., 2730
Herlev

286.000

Embassy of The United States, Dag Hammarskjölds Allé 24, 2100 København Ø

111.733

OTICON FONDEN -William Demant Fonden, Kongebakken 9, 2765 Smørum
Augustinus Fonden, Sankt Annæ Plads 13, st. th., 1250 København K
THANKS TO SCANDINA, 2218 BROADWAY STE 205 NEW YORK NY 10024-6279 US
Anonym
Hoffmann og Husmans Fond, Poul Ankers Gade 2, 2. tv., 1271 København K,
'Knud Højgaards Fond, Smakkedalen 4,1, 2820 Gentofte
Anonym
Wilhelm Hansen Fonden, Gothersgade 11, 3, 1123 København K
Moalem Weitemeyer Advokatpartnerselskab, Amaliegade 3-5, 1256 Copenhagen

50.000
280.000
31.358
40.000
200.000
75.000
287.321
30.000
139.239

Simcha Fonden, v/Thyregod Advokater, Hammerensgade 6, 2.tv, 1267 KBH K,
Det Mosaiske Troessamfunds Fælles Legat-fond,v/Det Jødiske Samfund,
Administrationen, Krystalgade12, 1172 København K

180.000

Mitco Fonden, Høkerboderne 8 1, 1712 København V
American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC), 711 Third Avenue, New York, NY
10017 USA

125.000

Education for Impact, Acre House, 11-15 William RD, London, UK,

421.667

196.112

37.375
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Note

26 Anvendt regnskabspraksis

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 Avirksomheder 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.
Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Der er dog foretaget ændring af opstilling af
resultatopgørelsens poster i 2021 således at denne svare til den løbende rapportering til
repræsentantskabet. Sammenligningstallene for 2020 er tilpasset den nye regnskabsopstilling.
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.
Resultatopgørelsen
Ligningsbidrag
Indtægterne omfatter årets bidrag fra medlemmerne efter fradrag af afholdte omkostninger til indrivelse
m.v. af ligningsbidraget.
Gennerelle indtægter
Omfatter driftstilskud og momskompensation, som hvert år udbetales til Trossamfundet.
Øvrige driftsindtægter
Omfatter lejeindtægter, deltagerbetalinger m.v.
Andre driftsindtægter
Omfatter tilskud, gaver, og legater som modtages til særlige formål.
Personaleomkostninger
Omfatter løn og øvrige omkostninger til personale.
Bygning og begravelsespladser
Omfatter omkostninger til vedligeholdelse, renovering, drift m.v.
Administrationsomkostninger
Omfatter kontoromkostninger, telefon, internet, forsikringer anskaffelser m.v.
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26 Anvendt regnskabspraksis

Eksterne konsulenter
Omfatter omkostninger til It, revisor, advokat m.v.
Publikationer
Omfatter omkostninger til tryk forsendelse m.v. af publikationer
Møder, internationalt samarbejde m.v.
Omfatter omkostninger til rejser, kurser, konferencer mv
Religiøse aktiviteter
Omfatter omkostninger til lokale og øvrige omkostninger
Tilskud
Omfatter tilskud til institutioner
Aktiviteter
Omfatter udfgifter til diverse børne- og ungdomsaktiviteter, ældreomsorg og besøgstjeneste, afholdelse af
Kulturfestival og andre jødiske kulturelle aktiviteter m.m.
Andre driftsudgifter
Omfatter afholdte udgifter til særlige formål, hvor der er modtaget tilskud, gaver, og legater til.
Øvrige sikkerhedens omkostninger
Omfatter afholdte omkostninger der direkte kan tilknyttes sikkerhedsforanstaltninger.
Finansielle indtægter
Omfatter renteindtægter af bank og udbytte fra værdipapirer m.v.
Balancen
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.
Der afskrives ikke på ejendomme.
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

5 år
3 år
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26 Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer m.v. , der måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Årets realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab vedrørende værdipapirbeholdningen indregnes direkte
på egenkapitalen.
Igangværende byggeprojekter
Igangværende byggeprojekter omfatter afholdte omkostninger til projekter med fradrag af modtaget tilskud.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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.
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 tilskudøremærkede tilskud via resultatdisponeringen. Hensættelsen tilbageføres via resultatdisponeringen, når
beløbet anvendes efter sit formål.

