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SKATTEINTÄKTER REDOVISADE TILL FÖRSAMLINGARNA ÅR 2007

Till revisorernas uppgifter hör även att granska församlingens inkomster och kontrollera att dessa bokförs på rätt sätt. Största delen av församlingarnas inkomster
är skatteinkomster. Enligt kyrkostyrelsens anvisningar hänförs skatteinkomsterna
i bokföringen till det redovisningsår då skatteförvaltningen redovisat skatten till
församlingen.
Skattestyrelsens information om de kyrkoskatter och andelar av samfundsskatten
som redovisats till församlingarna 2007 presenteras på internet som bilaga till detta cirkulär och på adressen www.kirkko.evl.fi > På svenska > Församlingsekonomi > Skatteintäkter och skatteredovisningar.
I tabellen ingår inte ränteutgifter och ränteinkomster i anslutning till skatteredovisningarna. Församlingarnas bokföring av skatteinkomsterna i bokslutet 2007 ska
därför stämma överens med skattestyrelsens redovisningar. Församlingarna ansvarar för att revisorerna får tillgång till skattestyrelsens anmälan om redovisade
skatteinkomster under det gångna räkenskapsåret.
Bilaga 1: Skatteredovisningar 1.1–31.12.2007 per församling
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UTBILDNINGSDAG OM KULTURARVET I FÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 4.3.2008

FCG Efeko Ab ordnar en finskspråkig endagsutbildning i Vanda den 4 mars 2008
om vård, upprätthållande och finansiering av kulturarvet och om tillhörande bokföring och statistik. Under utbildningsdagen presenterar företrädare för bl.a. Museiverket och Kyrkostyrelsen vilket lösöre och vilka byggnader som hör till kulturarvet och vilka kostnader som ska antecknas för vård av kulturarvet. Vidare
behandlas konservering och finansiering av kulturarvet och anvisningar för bokföring och för statistikföring av kostnaderna. Fastighetschefen från Åbo och St.
Karins kyrkliga samfällighet berättar om samfällighetens praxis för hur kostnader
och eventuella intäkter för kulturarvet antecknas. Med hänvisning till det mångsidiga programmet och de kunniga experterna rekommenderar vi utbildningsdagen
för församlingar som har mycket att göra med kulturarv och de kostnader detta
föranleder.
Kyrkostyrelsen har i en bilaga till cirkulär 33/2006 behandlat kostnader föranledda av vård, upprätthållande och bevarande av kulturarvet. I anvisningen definieras vilka kostnader som ska hänföras till kulturarvet och hur kyrkan samlar in
statistik som gäller detta. För redovisningsåret 2007 uppger församlingarna dessa
kostnader till kyrkostyrelsen på statistikblankett A7.
Närmare upplysningar om utbildningen finns på www.efeko.fi > Talous ja hallinto > Kulttuuriperintö och per tfn 010 409 2860 och 010 409 2862.

3.
UTLÅTANDE AV DELEGATIONEN FÖR BOKFÖRING OM HANTERING
AV PLACERINGSFASTIGHETER
Delegationen för bokföring har den 19 november gett ett utlåtande om hur placeringsfastigheter ska hanteras i bokföringen. Begäran om utlåtande från en kyrklig
samfällighet och bokföringsdelegationens behandling och beslut medföljer som
bilaga till detta cirkulär.
Aktier i ett fastighetsaktiebolag och aktier i ett bostadsaktiebolag upptas i församlingens balansräkning under bestående aktiva, balansposten Placeringar. Detta
påverkas inte av huruvida aktierna som hänför sig till ägande av fastigheterna och
bostadsaktierna har anskaffats för församlingens eget bruk eller i placeringssyfte.
Mark- och vattenområden, byggnader etc. tas upp i balansräkningen under de
balansposter som de hänför sig till. Placeringsverksamhetens intäkter och kostnader samt dess övriga finansiella intäkter och kostnader bokförs i resultaträkningen
under de uppgiftsområden och konton som de hänför sig till.
Bilaga 2: Utlåtande av delegationen för bokföring om hantering av placeringsfastigheter i bokföringen
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INTERN RÄNTA 31.12.2007

Församlingarna upprättar bokslut för 2007 enligt anvisningarna i cirkulär 23/2006.
Anvisningarna har också getts till församlingarna i en samlingspärm med namnet
Grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltningen. Församlingarna fördelar kostnaderna på de grundläggande uppgifterna enligt upphovsprincipen. När den andel av kapitalkostnaderna som hör till verksamheten under redovisningsåret hänförs till de olika verksamhetsområdena beräknas intern ränta på den anskaffningsutgift som återstår efter avskrivningarna. Som intern räntan används 12 månaders euribor beräknad på 360 dagar. Denna ränta var 4,745 procent den 31 december 2007.

5.
MEDLEMMAR I DELEGATIONEN FÖR BOKFÖRING OCH I ARBETSGRUPPEN FÖR UTVECKLING AV REDOVISNINGEN FR.O.M. 1.1.2008
Kyrkostyrelsens plenum har utsett följande personer till medlemmar i delegationen för bokföring under perioden 2008–2011: ekonomichef Jouni Lätti från Hyvinge församling, ekonomichef Irma Hokka från Åbo och St. Karins kyrkliga samfällighet, revisor Esko Säilä från KMPG Kunta Oy, revisor Sinikka Niitynperä från
Oy Audiator Ab, vd Eero Prepula från PK Finland Oy, utvecklingschef Anneli
Heinonen från Kommunförbundet och kontorschef Heikki Kämäräinen från Kyrkostyrelsen. Delegationen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.
Sekreterare för delegationen är ekonomiplaneringschef Maija-Liisa Hietakangas.
Kyrkostyrelsens ämbetskollegium utsåg den 24 januari 2008 följande personer till
medlemmar i arbetsgruppen för utveckling av redovisningen under perioden
2008–2009: revisor Esko Säilä från KMPG Kunta Oy, ekonomichef Birgitta Bragge
från Tammerfors kyrkliga samfällighet, förvaltningschef Annica Forssell från Pargas kyrkliga samfällighet, ekonomichef Kari Hietala från Järvenpää församling,
kyrkoherde Heikki Pelkonen från Laune församling, Anne Saloniemi från Torneå,
utbildare Timo Tulisalo från Kyrkans utbildningscentral, bokförare Ulla Tylli från
Anjalankoski församling och ekonomichef Tapio Yliluoma från Paimio församling.
Ordförande för arbetsgruppen är Esko Säilä och sekreterare är Maija-Liisa Hietakangas.
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