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BOKFÖRINGEN AV INSAMLINGAR OCH ÖVRIGA MEDEL MED SÄRSKILD
TÄCKNING
Församlingarna bär upp kollekt och ordnar insamlingar för många ändamål. Att
stödja frivilligarbetarnas arbete och ta emot de pengar som de har samlat in, till
exempel för diakonin eller missionen, hör till uppgifterna i församlingarnas
vardag. Församlingarna får motta testamenten där det ingående regleras hur
medlen ska förvaltas och vad de får användas för. Rutinerna för hur inkomsterna
av och utgifterna för detta slags förmedlings- och verkställighetsuppdrag sköts
varierar mycket i de olika församlingarna.
I egenskap av offentligrättslig skatteuppbördsenhet är det församlingarnas
skyldighet att förutom god förvaltningspraxis även följa lagar och andra
föreskrifter. Detta gäller även donationer och frivilligt arbete till förmån för
kyrkan. Om en församling har fått motta ett testamente eller en donation för ett
bestämt ändamål är det dess skyldighet att verkställa det uppdrag den har fått av
donatorn. En donation eller ett testamente för ett bestämt användningsändamål
ska verkställas, dvs. det får inte lämnas liggande bland församlingens tillgångar
på obestämd tid. Detsamma gäller kollekt- och insamlingsintäkter där
användningsändamålet har angetts.
De tjänsteinnehavare som ansvarar för ledningen och ekonomiförvaltningen i
församlingarna ska kontrollera att de testamenten, donationer och insamlingar
som har ett angivet ändamål har använts på avsett sätt. Enligt boksluten för 2007
uppgick församlingarnas kvarstående ansvarsförbindelser från olika uppdrag till
318 miljoner euro. Av dessa var gravvårdsfondernas andel 234 miljoner vilket
betyder att de övriga ”fria medlen” var 84 miljoner euro. Det faktiska beloppet är
större än så eftersom bokföringen av frivilligarbetet och donationerna inte alltid
sköts i samband med församlingens bokföring.
Arbetsgruppen för utveckling av redovisningen har tagit fram anvisningar om
redovisningens möjligheter att på ett effektiv, tydligt och ansvarsfullt sätt sköta
”fria medel”. Avsikten med de bifogade anvisningarna är att stödja
församlingarnas tjänsteinnehavare som har ansvar för ledning och ekonomi så att
de kan förvalta de medel som församlingarna har fått som understöd eller som
donationer på ett ändamålsenligt sätt och för avsedda ändamål.
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Detta cirkulär ersätter anvisningen från delegationen för bokföring av den
8 september 2003 om bokföring av inkomster och utgifter i anslutning till
missionsarbete, insamlingen Gemensamt ansvar och annat frivilligarbete.
Anvisningen har meddelats i Kyrkostyrelsens cirkulär 30/2003 som ärende nr 2.
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