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Årsrapporten indstilles til delegeretforsamlingens godkendelse.

København, den 22. august 2019

Repræsentantskabet

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018
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

Vi har revideret årsregnskabet for Det Jødiske Samfund i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, 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 2018 samt af resultatet af trossamfundets aktiviteter  for 
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 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 2018 medtaget det af repræsentantskabet 
godkendte budget for 2018. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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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 22. august 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 32 89 54 68

Lise Foss Nielsen
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

I december deltog 48% af medlemmerne i valg til Delegeretforsamlingen. 

Vi kunne i efteråret igen tage synagogen i brug efter et års renovering. Den interne projektledelse, 
rabbinatet, synagogeforstanderskabet og vores ansatte har løftet en kæmpeopgave. Selvom synagogen 
er taget i brug er renoveringen ikke helt afsluttet. Det skyldes, at der er opstået uenighed med en af 
entreprenørerne. 

Den 11. oktober markerede vi 75-året for redningen af de danske jøder i oktober '43 i Synagogen, der 
blev genindviet efter renovationen. HKH Kronprinsen, Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Israels 
Præsident Reuven Rivlin og mere end 900 medlemmer og gæster deltog og alt blev transmitteret direkte 
på både TV2 samt DR2. Planlægningen foregik i tæt samarbejde med Statsministeriet og 
Udenrigsministeriet.  

I 2018 bidrog vores sikkerhedsorganisation med over 15.000 mandetimer i bevogtning, hvoraf en 
tredjedel var frivillige, ulønnede timer. De største opgaver var Oktober ’43 og flytningen af 
Carolineskolen. Vi udgav vores  årlge kortlægning af antisemitisme i Danmark

Vi er indgået i et samarbejde med organisationen Educating for Impact om udvikling af jødisk liv gennem 
styrkelse af undervisningen på Carolineskolen. 

Som følge af den nye Troessamfundslov er vi nu registreret i Troessamfundsregistret, hvor vores 
vedtægter, beskrivelse af trosgrundlag og centrale ritualer samt årsregnskabet vil være offentligt 
tilgængeligt. 

Der har været større udskiftninger i sekretariatets personale hvilket betyder at flere centrale opgaver 
varetages af nye medarbejdere eller har skiftet hænder. Det har skabt ekstra travlhed, men er løst flot af 
alle nye og gamle medarbejdere. De organisatoriske ændringer påvirker årsregnskabet negativt.

Vi åbnede både konti på Facebook og Twitter som supplement til bladet Jødisk Orientering, hjemmeside 
og nyhedsbrevene. 

2018 startede med store udfordringer på grund af  et borgerforslag om en aldersgrænse på 18 år for 
drengeomskæring. Vi intensiverede vores politiske arbejde for at kæmpe for retten til dette centrale 
element i den jødiske religion. Mange økonomiske og menneskelige ressourcer er brugt på sagen, der 
endnu ikke er afsluttet i Folketinget.

Ungdomsarbejdet blev yderligere forstærket. Vi afholdt for tredje år i træk sommerlejre for et stigende 
antal deltagere. En ny ungdomskoordinator har styrket ungdomsarbejdet og sat aktiviteter i gang med 
stor succes. Ungdomsprojektet Make it Happen blev lanceret og er forløbet succesfuldt. 

Den 8. jødiske kulturfestival i juni havde et rekordstort antal besøgende, bla. med udstilling på 
Københavns Rådhus. I årets andre måneder er der afholdt filmaftener og koncerter med stor tilslutning. 

Jødisk Informationscenter har med støtte fra Københavns Kommune haft rekordhøj deltagelse og nåede 
i 2018 ud til omkring 9000 folkeskoleelever og borgere i København der har besøgt synagogen, Det 
Jødiske Hus, Copenhagen Cooking, Kulturnatten, Ungdommens Folkemøde, Buster Filmfestival, 
Salaam Shalom og meget mere. På hjemmeside og sociale medier nåede JIC langt over 500.000 
brugere. 
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Ledelsesberetning
Samlet set lander menighedens økonomi for året 2018 med et underskud ca. 250.000 kr før andre 
driftsindtægter og udgifter. De væsentligste forklaringer er ekstraordinære udgifter som følge af en 
række organisatoriske justeringer. Regnskabet er også påvirket negativt af særdeles lave 
renteindtægter. 
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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

Revision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Oplysninger om Trossamfundet

Beierholm
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Budget 2018 2018 2017

Note ikke revideret kr. kr.

Omsætning og indtægter 1 16.541.000 19.745.650 18.980.162
Andre driftsindtægter 2 0 511.748 517.281

16.541.000 20.257.398 19.497.443

Udgifter 3 -16.698.000 -19.922.610 -18.907.303
Andre driftsudgifter 4 -50.000 -825.074 -790.517

Resultat før renter -207.000 -490.286 -200.377
Finansielle indtægter 275.000 37.761 225.349
Finansielle omkostninger, ejendomme  -68.000 -67.161 -69.138

Årets resultat 0 -519.686 -44.166

Det anvendes således:
Årets resultat af ordinær drift 0 -256.360 79.070
Henlæggelse gravsteders vedligeholdelse 0 349.184 383.776
Henlæggelse til ungdomsarbejde 0 -93.132 -175.000
Henlæggelse til bygningsvedligeholdelse 0 -169.232 -32.063
Henlæggelse  til IT opgraderinger/ persondataforordningen 0 -62.507 -117.430
Henlæggelse til Synagoge Schnoder 0 -44.862 -102.519
Henlæggelse til særlig indsats i forbindelse med religiøse ritualer 0 -92.777 -80.000
Henlæggelse til 75 året for oktober 1943 0 -150.000 0

0 -519.686 -44.166
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Balance pr. 31. december 2018

Note 2018 2017

kr. kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme 5 35.460.927 35.460.927
Driftsmidler 6 33.288 43.749
Igangværende byggeprojekter 7 7.401.147 2.287.723

42.895.362 37.792.399

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer  11.759.678 25.694.956

11.759.678 25.694.956

Anlægsaktiver i alt 54.655.040 63.487.355

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
Tilgodehavender ligning m.v. 278.703 241.633
Diverse tilgodehavender 3.360.940 1.724.464
Periodeafgrænsningsposter 279.693 270.549

3.919.336 2.236.646

Likvide beholdninger  894.053 2.508.887

Omsætningsaktiver i alt 4.813.389 4.745.533

AKTIVER I ALT 59.468.429 68.232.888
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Balance pr. 31. december 2018

 

Note 2018 2017

kr. kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL
Kapitalkonto 8 27.307.568 28.140.364
Henlæggelser til særlige formål 9 20.670.658 20.933.984

Egenkapital i alt 47.978.226 49.074.348

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Prioritetsgæld  3.282.692 3.383.031

3.282.692 3.383.031

Kortfristede gældsforpligtelser
Bankgæld, formuepleje 0 2.262
Kreditorer og skyldige omkostninger 4.737.197 1.217.423
Anden gæld 1.213.209 1.150.538
Periodeafgrænsningsposter 860.932 819.215
Ikke anvendte tilskud, øremærkede midler 10 1.396.173 12.586.071

8.207.511 15.775.509

Gældsforpligtelser i alt 11.490.203 19.158.540

PASSIVER I ALT 59.468.429 68.232.888

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11
Donationer 12
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Noter
Budget 2018 2018 2017
ikke revideret kr. kr.

Note 1 Omsætning og indtægter
Ligningsbidrag 8.972.000 9.103.872 9.059.627
Øvrige indtægter 530.000 683.173 537.915
Administration og ledelse 430.000 431.681 431.254
Politisk ledelse 12.000  11.321 12.760
Sikkerhed, driftstilskud 4.208.000 4.890.189 4.701.401
Begravelsespladser 490.000 511.949 525.019
Ejendomme 453.000 495.021 512.788
Synagogebygningen 644.000 611.473 637.131
Religiøse anliggender 411.000 425.418 430.918
Børne- og ungdomsaktiviteter 166.000 267.558 258.739
Senioraktiviteter 102.000 252.085 96.034
Kommunikation 123.000 1.170.682 1.124.312
Øvrige kulturelle aktiviteter 0 891.228 652.264

16.541.000 19.745.650 18.980.162

Note 2 Andre driftsindtægter til særlige formål
349.184 383.776

Modtagne gaver overført fra resultat Synagogale anliggender 17.564 133.505
Tilskud til særlig indsats i forbindelse med religiøse ritualer 145.000 0

0 511.748 517.281

Indbetalt til stedsevarende vedligeholdelse
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Noter

Budget 2018 2018 2017

ikke revideret kr. kr.

Note 3 Udgifter
Ligningsbidrag 0 -14.325 -17.855
Øvrige indtægter -60.000 -9.883 -55.952
Administration og ledelse -3.354.000 -4.087.795 -3.518.849
Politisk ledelse -282.000 -121.749 -167.443
Sikkerhed -4.208.000 -4.905.891 -4.703.388
Begravelsespladser -2.183.000 -2.007.998 -2.198.358
Ejendomme -1.864.000 -2.098.329 -2.095.439
Synagogebygningen -432.000 -446.340 -562.004
Religiøse anliggender -1.867.000 -1.680.005 -1.680.917
Børne- og ungdomsaktiviteter -1.253.000 -1.381.446 -1.296.766
Senioraktiviteter -102.000 -278.619 -77.378
Kommunikation -708.000 -1.765.803 -1.692.416
Øvrige kulturelle aktiviteter -385.000 -1.124.427 -840.538

-16.698.000 -19.922.610 -18.907.303

Note 4 Andre driftsudgifter til særlige formål
Afholdte udgifter til ungdomsarbejde -93.132 -175.000
Afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse -169.232 -32.063

-50.000 -112.507 -167.430
Afholdte udgifter Synagoge Schnoder -62.426 -236.024

-237.777 -180.000
Afholdte udgifter til 75 året for oktober 1943 -150.000 0

-50.000 -825.074 -790.517

Note 5 Ejendomme 
Krystalgade 12, omkostninger til opførelse af menighedshus 35.460.927 35.460.927

35.460.927 35.460.927

Afholdte udgifter  til IT opgraderinger/ 
persondataforordningen

Afholdte udgifter  til særlig indsats i forbindelse med 
religiøse ritualer
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Noter
2018 2017

kr. kr.

Note 6 Driftsmidler og inventar
Saldo pr. 1/1 2018 43.749 20.693
Årets tilgang 18.621 46.559
Årets afskrivninger -29.082 -23.503

33.288 43.749

Note 7 Igangværende byggeprojekter
Fredericia, istandsættelse mur  0 92.348
Møllegade, istandsættelse mur 0 173.650
Synagogen, indvendig restaurering  7.401.147 2.021.725

 7.401.147 2.287.723

Synagogen, indvendig restaurering:
Afholdte udgifter 29.724.919 2.021.725
Modtagene gaver -22.323.772 0

7.401.147 2.021.725

Note 8 Kapitalkonto
Saldo pr. 1/1 2018 28.140.364 27.720.719
Kursregulering værdipapirer -576.436 340.575
Årets resultat -256.360 79.070

Saldo pr. 31/12 2018 27.307.568 28.140.364

Note 9 Henlæggelser til særlige formål
Henlæggelse gravsteders vedligeholdelse
Saldo pr. 1/1 2018 17.670.792 17.287.016

 349.184 383.776

 18.019.976 17.670.792

Henlæggelse til ungdomsarbejde
Saldo pr. 1/1 2018 93.132 268.132

-93.132 -175.000

 0 93.132

Overført årets resultat

Overført årets resultat
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Noter

Note 9 Henlæggelser til særlige formål, fortsat
2018 2017

kr. kr.

Henlæggelse til bygningsvedligeholdelse 
Saldo pr. 1/1 2018 1.245.102 1.277.165

-169.232 -32.063

 1.075.870 1.245.102

Henlæggelse til synagogerenovering
Saldo pr. 1/1 2018 700.000 700.000

0 0

 700.000 700.000

Henlæggelse til IT opgraderinger/ persondataforordningen
Saldo pr. 1/1 2018 557.570 675.000

-62.507 -117.430

 495.063 557.570

Henlæggelser Synagoge Schnoder
Saldo pr. 1/1 2018 347.388 449.907

-44.862 -102.519

302.526 347.388

Henlæggelse til særlig indsats i forbindelse med religiøse ritualer
Saldo pr. 1/1 2018 170.000 250.000

-92.777 -80.000

77.223 170.000

Henlæggelse til 75 året for oktober 1943
Saldo pr. 1/1 2018 150.000 150.000
Overført årets resultat -150.000 0

0 150.000

Henlæggelser i alt pr. 31/12 2018 20.670.658 20.933.984

Overført årets resultat

Overført årets resultat

Overført årets resultat

Overført årets resultat

Overført årets resultat
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Noter

Note 10 Ikke anvendte tilskud, øremærkede midler
Saldo pr. 1/1 2018 12.586.071 12.198.073
Korrektion primo afholdte udgifter 2016 2.290.045 0
Modtaget gaver m.v 9.184.956 1.181.577
Afholdte udgifter -341.127 -793.579
Tilskud restaurering synagoge overført til byggeprojekt -22.323.772 0

1.396.173 12.586.071

Note 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 12 Donationer

Donator beløb kr.
3.000.000    

55.263         

291.567       

200.000       

Mitco ApS, Høkerboderne 8, 1., 1712 København V 25.000         

Anpartsselskabet af 1 .september, Hambros Allé 1, 2900 Hellerup 33.750         

Augustinus Fonden, Sankt Annæ Plads 13, st.th., 1250 Kbh K 30.000         

Beckett-Fonden, Hammerensgade 1, 2. sal, 1267 København K 50.000         

Biludan Gruppen A/S, Kristianiagade 16, 2100 Kbh Ø 551.750       

Bygningsbevaringsfonden, Gothersgade 109, 1123 Kbh K 35.000         

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

Til sikkerhed for prioritetsgæld kr. 3.282.692, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør. kr. 35.460.927.

Der er indgået operationelle leasingaftaler. Restleasingforpligtelsen udgør pr. 31/12 2018 kr. 11.500. 
Leasingaftalerne  udløber den 1/4 2019.

Det Jødiske Samfund i Danmark har i 2018 i alt modtaget donationer for kr. 19.772.315. I de samlede 
donationer indgår værdien af tjenesteydelser med kr.  62.796 . Det er vurderet, at Det Jødiske Samfund  
ikke har fået udført andre tjenesteydelser, der kan eller skal vurderes i regnskabsåret 2018.

A P Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, Esplanaden 
50, 1263 Kbh K
American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC), 711 Third Avenue, New York, 
NY 10017 USA
American Jewish Joint Distribution Committee Europe, Asia and Africa Foundation, 1053 
Budapest, Ferenciek tere 7-8. II. Iph. 1/5 - Hungary
Ilse Bachrach, født Pietsch og Samuel Bachrachs Mindelegat, c/o Det Mosaiske 
Troessamfund, Administrationen, Krystalgade 12, 1172 København K
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Noter

Note 12 Donationer, fortsat

Donator beløb kr.
Carl & Ellen Hertz Familielegat, Skodsborg Strandvej 154 B,2, 2942 Skodsborg. 41.250         

226.316       

221.914       

Finn Nørgaard Foreningen, Vognmagergade 10, 1., 1120 Kbh. K 50.000         

Gan Aviv Fonden , Krystalgade 12, 1 , 1172 Kbh K 47.500         

Knud Højgaards Fond, Smakkedalen 4,1, 2820 Gentofte 100.000       

OTICON FONDEN -William Demant Fonden, Kongebakken 9, 2765 Smørum 50.000         

Simcha Fonden, v/Thyregod Advokater, Hammerensgade 6, 2.tv, 1267 KBH K 75.000         

Sonning Fonden, c/o DEAS, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 100.000       

Statens Kunstfond, Knabrostræde 30, 1210 København K 30.000         

Stichting Marcus Choleva Family Foundation, NL-6002 Ed Weert 25.000         

Sveriges Ambassade, Sankt Annæ Plads 15 B, 1250 Kbh K 20.000         

The Jewish Agency for Israel (JAFI), 48 King George St. Jerusalem, Israel 113.320       

The Kantor Foundation, Withers Llp, Third Floor, 20 Old Bailey, London 29.745         

Tuborgfondet, Ny Kongensgade 20, 1557 København V 60.000         

Wilhelm Hansen Fonden, Gothersgade 11, 3. , 1123 København K 50.000         

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Gammel Strandvej 22 A, 2990 Nivå 5.050.000    

Anonym 20.467         

Det Mosaiske Troessamfunds Fælles Legat-fond, v/Det Mosaiske Troessamfund, 
Administrationen, Krystalgade12, 1172 København K

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc., 1359 Broadway, Room 
2000, New York, NY 10018   USA
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Note 13 Anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Resultatopgørelsen
Ligningsbidrag

Øvrige indtægter 

Andre driftsindtægter

Tilskud og afholdte udgifter med særlige formål indregnes nu i resultatopgørelsen under posterne ”Andre 
driftsindtægter og andre driftsudgifter med særlige formål”. I de tidligere år er hensættelser til særlige 
udgifter blevet udgiftsført og overført til hensættelser under egenkapitalen, og modtagne tilskud og afholdte 
udgifter vedrørende særlige formål er indregnet direkte på hensættelserne under egenkapitalen. 
Sammenligningstallene i resultatopgørelsen for 2017 er tilrettet.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør en formindskelse af årets resultat med kr. 
263.326. Balancesummen og egenkapitalen er uændret.

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

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 tilskud, gaver, og legater og lejeindtægter, som hvert år udbetales til Trossamfundet.

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.

Bortset fra ovennævnte er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

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. 
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Note 13 Anvendt regnskabspraksis

Administration og ledelse

Begravelsespladser

Ejendomme

Andre driftsudgifter 

Finansielle indtægter

Balancen

Der afskrives ikke på ejendomme.

5 år
3 år

 

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

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.

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

Kommunikation
Indeholder udgifter ved udgivelse af publikationer, information samt tilskud til institutioner.

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 omkostninger til personale, lokale og øvrige omkostninger og efter fradrag af indtægter og tilskud.

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

Omfatter omkostninger til vedligeholdelse, renovering, drift  m.v. og efter fradrag af indtægter og modtagne 
tilskud.

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

Synagogebygningen
Omfatter udgifter ved drift af synagogen

Religiøse anliggender
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Note 13 Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)

Ikke anvendte tilskud- øremærkede midler

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.

Indtægter (tilskud og gaver) som Trossamfundet har modtaget til erhvervelse af bestemte aktiver eller til 
afholdelse af specielle udgifter medtages ikke i resultatopgørelsen, men hensættes som gæld i regnskabet. 
Hensættelsen tilbageføres, når beløbet anvendes efter sit formål.

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


