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UPPDATERING AV DE GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR FÖR EKONOMIFÖRVALTNINGEN FRÅN OCH MED 1.1.2009

De grundläggande anvisningarna för församlingarnas och samfälligheternas ekonomiförvaltning har varit i kraft sedan den 1 januari 2007. Församlingarna har haft
nytta av anvisningarna och vår strävan är att hålla dem oförändrade så länge som
möjligt. Vi har emellertid upptäckt några tekniska fel som har berört ett fåtal församlingar. Arbetsgruppen för utveckling av redovisningen och delegationen för
bokföring har dessutom gjort några uppdateringar som kompletterar de gällande
anvisningarna. Utöver detta har svenska anvisningarna genomgått en språklig
revidering.
1. Korrigeringar och tillägg i de grundläggande anvisningarna för ekonomiförvaltningen i församlingar och samfälligheter:
- I bilaga 2 till finansieringsanalysen (=Bildande av finansieringsanalysens poster med kontonummer enligt mallen för kontoplan) stryks under Övriga förändringar i likviditeten konto 6090-6099 (Nedskrivningar av
placeringar och återföringar av dessa).
- På s. 23 i anvisningen för upprättande av bokslut finns en formel för
uträkning av de likvida medlens tillräcklighet i dagar. I denna formel
inkluderas verksamhetskostnaderna enligt följande: Verksamhetskostnader - (+/- Ökning/minskning av produktlager + Tillverkning för
eget bruk).
- Bokslutsanvisningen har kompletterats med ett ställningstagande om
att man inte behöver slå ihop bokslutskalkyler och beräkna nyckeltal
för föregående år när en eller flera församlingar har anslutit sig till den
ekonomiska församlingsenheten från början av räkenskapsperioden.
2. Ändringar i de grundläggande anvisningarna för ekonomiförvaltningen från
räkenskapsåret 2009 och framåt:
- I resultaträkningsschemat har personalkostnaderna kompletterats med
en tredje underrubrik, Rättelseposter för personalkostnader. På detta sätt
får man fram korrekta uppgifter om lönebikostnaderna.
- För en fond med separat redovisning antecknas alla intäkter och kostnader samt skillnaden mellan dem som informativa poster i försam-
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lingens och samfällighetens resultaträkning i samband med bokslutet.
Sådana fonder med separat bokföring är vanligtvis gravvårdsfonder.
- Mallen för kontoplan har kompletterats enligt följande:
o under Övriga förvaltade medel konto 1455, Balansomslutning för
annan fond med separat redovisning
o under Övrigt förvaltat kapital konto 2295, Balansomslutning för
annan fond med separat redovisning.
En annan fond med separat redovisning kan till exempel vara en testamentsfond vars bokföring sköts utanför församlingens bokföring. Sådan
särredovisning rekommenderar vi att man frångår och att bokföringen av
fonden i stället sköts i samband med församlingens bokföring.
De övriga uppdateringarna ändrar inte anvisningarna från 2007, utan har lagts
till för att ge svar på ofta förekommande frågor.
Följande anvisningar som ingår i pärmen Grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltningen i församlingar och kyrkliga samfälligheter medföljer som bilaga
till cirkuläret:
- upprättande av bokslut
- resultaträkning
finansieringsanalys, bilaga 2
- mall för kontoplan
- fördelning av kostnader, bilaga 1.
Uppdateringarna har markerats med fotnoten *Uppdatering. Vi ber er skriva ut
bilagorna och lägga in dem i pärmen med de grundläggande anvisningarna.
Församlingarna kan efter behov få hjälp med tillämpningen av ändringarna. Ändringarna har bl.a. presenterats vid FCG Efeko Ab:s bokslutsutbildningar i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg i december 2008.
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