Bilaga 1
Exempel på bokföring av kollekter och olika insamlingar
Konteringen ska innehålla åtminstone bokföringskontot, koden för uppgiftsområdet och koden för
den helhet som ska följas upp.
1.

Vid en gudstjänst uppbärs kollekt för missionen (= förmedlingsuppdrag):
- efter att kollekten har burits upp och räknats samt ett verifikat över den har utställts:
penningkonto (1900 debet) – Förvaltat kapital (2240 kredit)
- när pengarna skickas till missionsarbetet: penningkonto kredit – 2240 debet

2.

Vid en gudstjänst uppbärs kollekt för församlingens eget diakoniarbete:
- penningkonto – 3620 241 (3620 är gudstjänstkollektens konto och 241 diakoniarbetets kod)

3.

Vid en gudstjänst uppbärs kollekt för församlingens åldringsarbete:
- penningkonto – 3620 241 34 (i exemplet står 34 för åldringsarbete)
- kollektintäkten har använts för att ordna en utfärd för åldringar: penningkonto –
4372 241 34 (4372 är konto för reseersättningsutgifter och 34 åldringsarbetets kod)

4.

En loppmarknad arrangeras av frivilligarbetare till förmån för diakoniarbetet (exakt användningsändamål har inte angivits)
- penningkonto – 3149 241 (3149 är konto för övriga försäljningsintäkter)
- 4530 241 – penningkonto (4530 är konto för hyresutgifter)

5.

En förening eller stiftelse verksam utom församlingen donerar församlingen insamlade medel
till förmån för missionen:
- penningkonto – 3695 260 (övriga donationsintäkter till förmån för missionen)
- 4800 260 – penningkonto (= understöd givet till missionen)

6.

Insamlingen Gemensamt ansvar (insamlingens kod är 78)
3120 241 78 (3120 är försäljningsintäkter från cateringverksamhet)
3620 241 78 (3620 är intäkter från gudstjänstkollekter)
3660 241 78 (3660 är intäktskonto för Gemensamt ansvar)
4370 241 78 (4370 är reseersättningsutgift)
4405 241 78 (4405 är utgiftskonto för musiktjänster)
4670 241 78 (4670 är utgifter för livsmedel)
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Nettointäkterna ovan

13 000

4860 241 78
(4860 är insamlingsintäkter från Gemensamt ansvar som skickats vidare) -11 700
(10 % av intäkterna innehålls för församlingen. Församlingen gör upp en plan för hur denna
10 procent ska användas.)

