Kyrkostyrelsens cirkulär nr 8/2019

10.4.2019

KONTOPLAN FÖR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT BOKFÖRINGSANVISNINGAR
Kyrkostyrelsens ämbetskollegium godkände 22.11.2018 den nya kontoplanen för resultaträkningens del
och 28.3.2019 för balansräkningens del samt bokföringsanvisningar som stegvis ska tas i bruk i de ekonomiska församlingsenheterna före 31.12.2019. Kontoplanen och bokföringsanvisningarna finns som
bilaga till detta cirkulär.

De senaste ändringarna
Den nuvarande kontoplanen och bokföringsanvisningarna fastställdes i Kyrkostyrelsens ämbetskollegium i juni 2012 och togs i bruk den 1 september 2012, då de första ekonomiska församlingsenheterna
blev kunder hos Kyrkans servicecentral. Då ansågs det vara bra att församlingarna hade så många konton
som möjligt för intäkter och kostnader, så att det skulle vara lätt att övergå till de rutinerna. De ekonomiska församlingsenheter som inte ännu hade anslutit sig som kunder hos Kyrkans servicecentral använde egna kontoplaner som hade utarbetats enligt tidigare anvisningar.
Efter detta har det gjorts ändringar i kontoplanen för att förenhetliga bokföringspraxisen och församlingarnas utvecklingsförslag har beaktats.
Det stora antalet konton har emellertid visat sig försvåra bokföringen av intäkterna och kostnaderna, och
informationen om bokföringen har inte varit enhetlig bland de ekonomiska församlingsenheterna. Målsättningen och även önskemålet har redan under en tid varit att minska antalet konton och samtidigt
precisera bokföringsanvisningen.

Uppdatering
Delegationen för församlingarnas bokföring behandlade kontoplanen för resultaträkningen samt bokföringsanvisningen upprepade gånger åren 2017–2018. Ett utkast till kontoförändringarna publicerades i
oktober 2017 och en förfrågan skickades till de ekonomiska församlingsenheterna där man kunde kommentera och ge förslag till ändringar av kontoplanen. Efter utlåtandena och ändringsförslagen gjordes
ytterligare en förfrågan till församlingarna i februari 2018. Svarsprocenterna är låga (21 % i oktober
2017 ja 13 % i februari 2018), men det gavs många kommentarer och förslag till ändringar. Tacka till
alla som besvarade förfrågan.
Delegationen för församlingarnas bokföring godkände kontoplanen och bokföringsanvisningarna för resultaträkningens del den 30.10.2018 och för balansräkningens del den 22.3.2019. Delegationen var enhällig i sina beslut, men gjorde följande protokollsanteckning i kontoplanen för resultaträkningen gällande kontona för placeringsfastigheter och -lägenheter:

I den nu godkända kontoplanen finns kostnadskonton för underhåll av placeringsfastigheter och -lägenheter samt hyresintäkter såväl i verksamhetskostnaderna och -intäkterna som i de finansiella kostnaderna
och intäkterna. Detta är ologiskt och kan skapa problem med tanke på jämförbarheten av intäkterna och
utgifterna mellan olika församlingsenheter. Dessutom är gränsdragningen mellan verksamhets- och placeringsfastigheter och -lägenheter oklar och det är osäkert om de nu godkända kontona täcker alla behov
i fråga om intäkterna och kostnaderna. Det finns till exempel inget eget konto i de finansiella kostnaderna
för personalkostnader i anslutning till placeringsverksamheten, trots att det uppstår personalkostnader
för underhållet av placeringsfastigheter och -lägenheter såväl i verksamheten som i förvaltningen. Dessa
kostnader ska fördelas och redovisas på kontot 615400 Övriga kostnader. Likaså ska eventuella räntekostnader för placeringsfastigheter och -lägenheter redovisas som övriga kostnader. Delegationen för
församlingarnas bokföring anser att det främsta alternativet är att intäkterna och kostnaderna för placeringsfastigheter och -lägenheter upptas i verksamhetsintäkterna och -kostnaderna.
I rikskyrkans statistikföring ska intäkterna och kostnaderna för placeringsfastigheter och -lägenheter
sammanslås med verksamhetsintäkterna och -kostnaderna.

Tidtabell för ibruktagande
Kontoplanerna och bokföringsanvisningarna som finns som bilaga till cirkuläret tas i bruk stegvis. I
budgeten för räkenskapsåret 2020 används kontona i den nya, uppdaterade kontoplanen. De kontonamnsändringar som innehållsmässigt inte ändrat väsentligt träder i kraft redan i april 2019 och gäller
hela räkenskapsåret 2019. De konton som ska strykas stängs 31.12.2019 och kan inte användas efter det.
Dessa konton syns emellertid normalt i bokslutsrapporterna för 2019. Återstående kontonamnsändringar
görs vid Kyrkans servicecentral i mars 2020 när de sista bokslutsförteckningarna för 2019 har gjorts och
skickats till församlingsenheterna.

Förhållande till bokföringslagen
Den kontoplan och bokföringsanvisning som Kyrkostyrelsen godkänt följer samma tillämpning av bokföringslagen som tidigare kontoplaner och bokföringsanvisningar.

Frågor besvaras av ekonomiplaneringschef Pasi Perander, e-post fornamn.efternamn(a)evl.fi eller telefon 050 349 6902.
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