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ÄNDRINGAR I DE GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGARNA FÖR EKONOMIFÖRVALTNINGEN FR.O.M. 1.9.2012 och 1.1.2013

Det har gjorts ändringar i de grundläggande anvisningarna för ekonomiförvaltningen. Ändringarna gäller ”Kontoplanen” och anvisningen ”Fördelning av kostnader i
församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna” med bilagan ”Uppgiftsområden
vilkas kostnader och intäkter meddelas Kyrkostyrelsen årligen”.
Det handlar inte om en förestående revidering av själva bokföringssystemet utan om
en ändring av anvisningarna enligt gällande lagstiftning och bokföringspraxis. Ändringen säkerställer samtidigt en enhetlig bokföringspraxis vid servicecentralen.
Kontoplanen, allmänt
En ny kontoplan träder i kraft 1.9.2012 och tas primärt i bruk av Kyrkans servicecentral Kipa i och med skötseln av kundförsamlingarnas bokföring. För övriga församlingar gäller endast ändringen i bestående aktiva i balansräkningen. I övrigt kan
bokföringen i församlingarna fortgå som hittills utan ändringar i de nuvarande kontoplanerna. Församlingarna kan efter eget behov ta i bruk resultaträkningskonton
enligt den nya kontoplanen, men kontonumren ska som hittills vara fyrsiffriga.
Kontoplanen medföljer som bilaga till cirkuläret och finns även utlagd på webbplatsen Sacrista under ”Församlingsekonomi”.
Ändringar i balansräkningen som gäller alla ekonomiska församlingsenheter
från 1.1.2013
Alla ekonomiska församlingsenheter ska göra ändringar under aktiva i balansposterna ”Begravningsväsendets materiella tillgångar” och ”Byggnader” i enlighet med
strukturen i den nya kontoplanen.
I ”Begravningsväsendets materiella tillgångar” tas härefter med endast de tillgångar
som är nödvändiga för underhållet av allmänna begravningsplatser enligt begravningslagen och för begravning av avlidna. Hittills har även begravningskapell och
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begravningskapellens orglar ingått i begravningsväsendets materiella tillgångar.
Begravningskapellen ska föras till ”Byggnader” och begravningskapellens orglar till
”Orglar” i balansräkningen. Den del av begravningskapellet som utgör bårhus, rum
för begravningsplatsens personal och liknande utrymmen tas med i balansposten
”Begravningsplatsens materiella tillgångar”.
I balansposten ”Byggnader” anges separat kyrkliga byggnader och övriga byggnader. Enligt 14 kap. 2 § i kyrkolagen är kyrkliga byggnader kyrkor och klockstaplar,
jordfästnings- och gravkapell samt härmed jämförbara byggnader på en begravningsplats. Nytt är således att även begravningskapellen nu tas med under ”Byggnader”. Nytt är även kontot ”Kapell och övriga kyrkliga byggnader” till vilket sådana kapell och kyrkliga byggnader förs som inte är kyrkliga byggnader enligt
14 kap. 2 § i kyrkolagen. Den del av begravningskapellet som används för jordfästning förs till balansposten ”Byggnader”.
Ändringar i driftsekonomin och fördelningen av kostnader som gäller alla
ekonomiska församlingsenheter från 1.1.2013
Ändringarna i kontoplanens balansposter har föranlett ändringar även i driftsekonomins motsvarande områden och anvisningarna om fördelningen av kostnader har
till denna del kompletterats. De nya anvisningarna finns med som bilaga till cirkuläret.
Begravningsväsendet
Till uppgiftsområdet ”Fastigheter på begravningsplatsen” under begravningsväsendets huvudtitel förs endast kostnader för underhåll av fastigheter under balansposten
”Begravningsväsendets materiella tillgångar”. I uppgiftsområdet ”Egentliga begravningsväsendet” tas endast med intäkter av och kostnader för förvaring, transport och kremering av avlidna samt grävning, fyllning och iståndsättning av gravar.
Fastighetsväsendet
I uppgiftsområdena under fastighetsväsendets huvudtitel görs en ändring till följd av
att ett eget uppgiftsområde anges för alla kyrkliga byggnader enligt kyrkolagen. De
är ”Kyrkor, Klockstaplar och Jordfästningskapell” (eller Jordfästnings- och gravkapell om det finns gravkapell på församlingens begravningsplats). Dessutom tillkommer ett nytt uppgiftsområde ”Kapell och övriga kyrkobyggnader” för intäkter
av och kostnader för sådana kapell och kyrkliga byggnader som inte är sådana
byggnader som avses i 14 kap. 2 § i kyrkolagen.
Begravningskapellen är ofta byggnader där det förekommer olika rum för begravning (bårhus, personalrum osv.) och för jordfästning. I sådana fall ska församlingen
fördela kostnaderna för byggnaderna på ”Begravningsväsendet” och ”Fastighetsväsendet” enligt den fördelningsgrund som den anser vara bäst.
Ny kontoplan för Kipas kundförsamlingar från 1.9.2012
Efter inrättandet av Kyrkans servicecentral har det uppkommit behov av att uppdatera delar av den grundläggande anvisningen för ekonomiförvaltningen. Den viktigaste är kontoplanen. Den nya kontoplanen tas i sin helhet i bruk för Kipas kunder
1.9.2012.
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Resultaträkningens konton är flera till antalet än i den nuvarande kontoplanen.
I praktiken används alla de konton som har lagts till redan nu av någon ekonomisk
församlingsenhet. Kontoplanen har även setts över för att svara mot kraven i Kyrkans servicecentrals informationssystem. Av denna anledning anges kassa och
banktillgodohavanden per bankgrupp och bankkonto, för bokföring av investeringar
finns flera nya konton i resultaträkningen och numreringen av kontona är sexsiffrig.
Kontoplanen har även konton för Kyrkans centralfonds särskilda bokföringsbehov
(”Kyrkostyrelsen, Pensionsfonden och Kipa”).
Motsvarande ändringar i den ekonomiska statistiken
För att den statistik Kyrkostyrelsen samlar in ska motsvara de ändringar som nu har
gjorts i fråga om både balansräkningen och anläggningstillgångarna har statistikföringen gjorts om så att den följer kontona och kontogrupperna i kontoplanen och
uppgiftsområdena enligt fördelningen av kostnader. Ändringarna gäller statistik för
2013.

Ytterligare information
Ytterligare information fås av ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 09 1802
246, pasi.perander@evl.fi.
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