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Vejledning Dataarkiv (regnskab/budget) – menighedsråd, 2016
Denne vejledning omfatter
-

Folkekirkens It
Dato: 30. marts 2016

regnskab 2015
budget 2017
beslutningsprotokoller.

Håndteringen af disse i dataarkivet er i princippet opbygget så ens som muligt.
Formålet med dataarkivet (regnskab/budget) er at understøtte processen omkring aflevering,
revision, godkendelse og offentliggørelse af menighedsråds og provstiudvalgs regnskaber.
Samt den tilsvarende proces for fastlæggelse og offentliggørelse af budgetter.
Arkivet indeholder dels selve regnskabet/budgettet med eventuelle bilag og regnskabsmaterialer dels de dokumenter som menighedsråd, revisor og provstiudvalg producerer i forbindelse
med processen.
Når arbejdet med regnskabet er endelig afsluttet i december 2016 vil der blive dannet et regnskab/budget til offentliggørelse på sogn.dk. Offentliggørelsen af regnskabet vil først finde sted 1.
februar 2017, mens budget 2017 skal offentliggøres 15. januar 2017.
Hvem har adgang
Formand, kasserer, kontaktperson og regnskabsfører har adgang til et menighedsråds regnskabs/budget arkiv, det samme har de personer menighedsrådet selv har givet adgang via brugeradministrationssystemet på DAP. Endvidere har provstiet og provstirevisor adgang til menighedsrådets regnskabs/budget arkiv.
Regnskabsprocessen for regnskab 2015
Dataarkivet understøtter nedenstående regnskabsproces, som afspejler kravene i cirkulæret om
menighedsråds regnskabsaflæggelse (cirkulære nr. 10317 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12/12/2014, §8 om Godkendelse og offentliggørelse af
kirkekassernes regnskab). Tidsfrister er angivet med gul markering. Bemærk punkt 12, menighedsrådet skal behandle PUs bemærkninger på et møde i perioden 15/11 2016 til 1. februar
2017, dette gælder også når PU har godkendt regnskabet.
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Forklaring til de enkelte punkter ses i tabellen nedenfor.
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1

Aflevering af regnskabet

9

PU behandler MRs behandling af revisions bemærk.

2

Automatisk overførsel til Dataarkivet

10

PU godkender MRs regnskab

3

MR godkender afleveringen

11

MR behandling af PU bemærkninger

4

MR indlæser regnskabsmaterialer til revisor

12

MR afleverer dokumentation for behandling af PU bemærkninger

5

Revisor henter regnskab m.v. i Dataarkivet

13

Provstiet sikrer at regnskabet er klar til offentliggørelse

6

Revisor afleverer protokollat og påtegning

14

Provstiet frigiver til offentliggørelse

7

MR behandler revisionens bemærkninger

15

Offentliggørelse på sogn.dk

8

MR afleverer dokumentation for behandlingen

Menighedsrådet kan følge med i processen ved at se i oversigten i Regnskabflow. Oversigten
viser den dato et dokument er lagt i dataarkivet. Brugeren i eksemplet har adgang til to menighedsråd.

Oversigten viser hvor langt man er kommet i processen.
Det er ikke muligt at ”springe i processen”. Eksempelvis er det ikke muligt at indlæse en godkendelse af regnskabet, hvis regnskabet ikke er godkendt i Økonomiportalen og efterfølgende
overført til dataarkivet, så der står en dato i ”Regnskab afleveret”. Overførslen sker automatisk
og kan tage op til 1 døgn. Ligesom det ikke er muligt at indlæse en behandling af et protokollat,
hvis dette ikke er lagt i dataarkivet af revisor.
Advis funktion - NYT
Dataarkivet sender en mail til menighedsrådet, når der kommer nye dokumenter fra revisor eller
provsti. Denne sendes til menighedsrådets officielle postkasse.
Budgetprocessen for budget 2017
Budget processen er mindre omfattende end regnskabsprocessen og er vist i nedenstående
oversigt. Den indeholder menighedsrådet to behandlinger af henholdsvis foreløbigt og endeligt
budget. Igen er det ikke muligt at ”springe i processen”.
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Side 2

Hovedmenuen
Dataarkivet indeholder tre indgange for menighedsrådet, se skærmbilledet nedenfor.

Menupunktet ”Budget, menighedsråd”
Menupunktet ”Budget, menighedsråd” indeholder budgetoversigten samt værktøj til tilknytning
af dokumenter til budgetprocessen. Altså følgende to indgange:

Der kan alene indlæses og tilknyttes beslutningsprotokoller, se nærmere beskrivelse i punkterne
1 og 2 nedenfor.
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Menupunktet ”Regnskab, menighedsråd”
Menupunktet ”Regnskab, menighedsråd” indeholder regnskabsoversigten samt værktøj til tilknytning af dokumenter til regnskabsprocessen.

Der kan både indlæses og tilknyttes beslutningsprotokoller, se punkterne 1 og 2, samt indlæses
andre typer af dokumenter som regnskabsmaterialer, se punkt 3.
Anvendelsen af feltet KR (klar til revision) er beskrevet i afsnit 4.
Menupunktet ”Beslutningsprotokoller, menighedsråd”
Menupunktet ”Beslutningsprotokoller, menighedsråd” anvendes til at indlæse menighedsrådet
mødereferater (beslutningsprotokoller). Vær opmærksom på om du står i det år, mødet blev
afholdt.
Referater fra menighedsrådets behandling af henholdsvis regnskabet og budget skal indlæses
her for at kunne knyttes til henholdsvis regnskabsprocessen og budgetprocessen.
For en beskrivelse af menupunktet se nedenfor under punkt 1.
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1. Indlæsning af beslutningsprotokoller
Bemærk: For at kunne indlæse en beslutningsprotokol skal denne være gemt i pdf format.
Vælg menupunktet: Beslutningsprotokoller, menighedsråd.
Beslutningsprotokoller skal indlæses i det år mødet er afholdt. Se efter at du står i det år, du vil
indlæse beslutningsprotokoller for.
Det anbefales at indlæse alle protokoller for 2016, så er de tilgængelige i regnskabsarkivet for
regnskab 2016 i mappen ”Regnskabsårets Beslutningsprotokoller”. Revisor kan hente dem her.
Derefter anbefales det løbende at indlæse beslutningsprotokollerne i 2016 efterhånden, som de
bliver færdige. Som minimum skal indlæses beslutningsprotokoller fra møder hvor regnskab
eller budget behandles.
Startbilledet ses nedenfor.

Vælg ”Gennemse” og find det konkrete referat (i pdf) på din pc. Tryk derefter på ”Vælg Bilag” og
vælg ”Beslutningsprotokol (Nyt bilag)”.

Du bliver nu bedt om at angive den mødedato referatet vedrører. Den skal angives som
DDMMÅÅÅÅ, altså ”19032016” for 19. marts 2016.
Tryk herefter på ”Overfør dokument”. Du får en grøn kvittering, når dokumentet er overført.
(de følgende figurer er fra 2015)
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Side 6

Det nye dokument ligger nu i beslutningsprotokol arkivet under den konkrete mødedato, i eksemplet med navnet ”Beslutningsprotokol-19032016”.
Hvis du åbner menighedsrådets mappe ved at klikke på den, kan du se de indlæste beslutningsprotokoller, med det nyeste øverst.

Du kan slette en beslutningsprotokol ved at trykke på skraldepanden ved siden af den.
Du kan også skifte en beslutningsprotokol ud i forbindelse med indlæsningen ved i stedet for
Nyt Bilag at vælge den beslutningsprotokol som skal udskiftes.

2. Overførsel af beslutningsprotokoller til Regnskab eller Budget
Menighedsrådet skal i 2016 aflevere tre dokumenter med menighedsrådets behandling af regnskab 2015 i regnskabsarkivet:
(tallene i parentes henviser til figuren på side 1)

1. Godkendelse af aflevering af regnskab (3)
2. Behandling af revisionsbemærkninger (protokollat) (8)
3. Behandling af provstiudvalgets bemærkninger (12)
Disse tre dokumenter er alle beslutningsprotokoller og skal overføres fra arkivet med beslutningsprotokoller.
Menighedsrådet skal i 2016 aflevere to dokumenter med menighedsrådets behandling af budget 2017 i budgetarkivet:
1. Behandling af det foreløbige budget
2. Behandling af det endelige budget
Disse to dokumenter er beslutningsprotokoller og skal overføres fra arkivet med beslutningsprotokoller.
Overførslen foregår som vist i nedenstående eksempel.
Eksempel – overførsel af menighedsrådets godkendelse af aflevering af regnskab
Inden man overfører beslutningsprotokollen med menighedsrådets godkendelse, skal man tjekke at det behandlede regnskab som ligger i regnskabsmappen og det afleverede regnskab som
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referatet henviser til er det samme – altså at ”stemplet” som står på regnskabsudskriften og i
beslutningsprotokollen er det samme. Tilsvarende gælder for budgettet.
Hvis regnskabet (henholdsvis budgettet) ikke allerede er overført til arkivet (sker inden for 1
døgn efter godkendelse i Økonomiportalen), er det ikke muligt at overføre beslutningsprotokollen.
Beslutningsprotokollen (referatet) overføres ved at vælge den aktuelle bilagstype, her ”Godkendelse af regnskab”.

Vælg den relevante beslutningsprotokol og tryk på ”Overfør dokument”.
Dokumentet er straks tilgængeligt i mappen ”Rådets behandling af regnskabet” med navnet
”Godkendelse af afleveret regnskab”.

Menighedsrådets behandling af revisors bemærkninger (protokollatet) og af provstiets bemærkninger (provstiudvalgets godkendelse/afvisning af regnskabet) overføres fra arkivet med beslutningsprotokoller på samme måde.
Menighedsrådets behandling af foreløbigt henholdsvis endelig budget overføres på samme
måde.
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3. Menighedsrådets indlæsning af regnskabsmaterialer (kun regnskab)
Menighedsrådet har i 2016 mulighed for at lægge regnskabsmateriale til revisor i regnskabsarkivet. Det aftales med revisor om regnskabsmaterialer afleveres i papirform eller elektronisk.
Regnskabsmaterialer indlæses som pdf dokumenter. Der er 14 forskellige typer af regnskabsmaterialer. Menighedsrådet skal følge Revisors vejledning om, hvilke der skal anvendes og til
hvad.

Overføres fra beslutningsprotokoller

Dokument(er) indlæses efter
revisors vejledning

Der kan kun indlæses én regnskabsinstruks (type 01). En ny regnskabsinstruks vil overskrive
den tidligere.
Der kan ligeledes kun indlæses én ”14. Rådets behandling af protokollat-kasseeftersyn”. Revisors dokument ”protokollat-kasseeftersyn” kommer ligeledes til at ligge i mappen ”Regnskabsmaterialer” under type 14. Den ligger i det regnskabsår hvori kasseeftersynet foretages.
Der kan indlæses flere dokumenter til de øvrige typer. I forbindelse med indlæsningen kan angives et sigende navn.
Eksempel – indlæsning af en saldo oversigt (eksemplet viser regnskab 2014 – uændret i 2015)
Typen ”02. Saldooversigter” vælges. Dokumentet findes frem og der angives en sigende tekst
på højst 25 tegn.

Dokumentet kan nu ses i mappen ”Regnskabsmaterialer” sammen med de øvrige regnskabsmaterialer. Regnskabsmaterialerne ligger i én stor mappe og er sorteret efter typenummeret,
det er derfor vigtigt at vælge den korrekte type ved indlæsning.
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4. Menighedsrådets aflevering af regnskab til revisor
Når menighedsrådet skal aflevere regnskabet til revisor skal følgende fire punkter gennemløbes:
1. Referat fra menighedsrådets godkendelsesmøde indlæses i menupunktet ”Beslutningsprotokoller, menighedsråd”
2. Den indlæste beslutningsprotokol udpeges herefter under menupunktet ”Regnskab,
menighedsråd”.
3. Menighedsråd som afleverer regnskabsmaterialer elektronisk skal indlæse disse
4. Menighedsrådet frigiver det afleverede regnskab til revisor.
De tre første punkter er gennemgået ovenfor. Punkt 4 gennemgås nedenfor.
Da det er forskelligt fra menighedsråd til menighedsråd hvor mange regnskabsmaterialer man
har og skal indlæse, er det ikke muligt automatisk at se, hvornår alt er indlæst. Derfor skal menighedsrådet selv angive, hvornår man er færdig og revisor kan hente dokumenterne.
Til dette formål og til menighedsrådet eget overblik er følgende oversigt etableret.
Den viser hvor langt i processen med færdiggørelse og offentliggørelse af regnskabet det enkelte menighedsråde er. De væsentligste trin i processen bliver udfyldt med en dato, når de er
udført og de relevante dokumenter ligger i dataarkivet..
Oversigten svarer til den oversigt provstiet kan se for menighedsrådet.

Til frigivelsen anvendes knappen mærket KR. KR står for ”klar til revisor” og har tre indstillinger:
Rød betyder at der mangler et af de obligatoriske dokumenter. Det viste menighedsråd har
endnu ikke et regnskab overført fra Brandsoft, men har indlæst og overført en beslutningsproto-
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kol med godkendelse af regnskab (fra 2015 regnskabet er dette ikke mulig, det normale billede
vil være at regnskabet er overført, men godkendelsen mangler).
Gul betyder at begge nødvendige dokumenter findes i dataarkivet.
Om menighedsrådet nu kan aflevere til revisor afhænger af om der mangler regnskabsmaterialer. Disse skal indlæses først – se punkt 3.
Når menighedsrådet er færdig med at indlæse regnskabsmaterialer trykker man på knappen,
som så bliver grøn. Dette kan revisor se og kan derefter hente materialet til revision. Datoen kan
ligeledes ses i provstiets tilsvarende oversigt.
Skift tilbage fra grøn til gul kræver kontakt til it-kontoret@km.dk.

Overblik over indhold og struktur i regnskabsarkivet
Som udgangspunkt viser regnskabsarkivet data for regnskabsår 2015. Det er muligt at skifte
tilbage til 2014 og se materiale fra regnskab 2014.
Regnskabsarkivet har som udgangspunkt ni hovedmappe:
-

Regnskabsdokumenter
Regnskabsårets beslutningsprotokoller
Regnskabsårets budget
Stiftsmidlerne
Regnskabsmaterialer
Rådets behandling af regnskabet
Revisors behandling af regnskabet
Provstiudvalgets behandling af regnskabet
Regnskab til offentliggørelse/Offentliggjort regnskab

Der vises kun mapper med indhold, så hvis en mappe ikke vises betyder det at der endnu ikke
er data i den.
Efterhånden som menighedsråd, revisor og provsti overfører dokumenter vil de enkelte mapper
blive tilgængelige, og ved at klikke på en mappe vil indholdet kunne ses.
Menighedsrådet er ansvarlige for indholdet i de mapper, som er markeret med kursiv. De øvrige
mapper overføres automatisk, eller opdateres af andre end menighedsrådet.
Størstedelen af dokumenterne i regnskabsarkivet har et fast navn, svarende til dokumentets
funktion i processen. Det betyder også, at regnskabsarkivet viser det senest indlæste dokument, såfremt dokumentet indlæses mere end en gang. Regnskabsmaterialerne og enkelte
andre typer kan dog som hoveregel indlæses i flere versioner.

Offentliggørelse af budgetter og regnskaber
Når processen er afsluttet skal provstiet frigive budgetter og regnskaber til frigivelse. Når de gør
dette bliver det sidste felt i de to oversigter udfyldt med dato for frigivelse til offentliggørelse og
regnskabet/budgettet (uden bilag) overføres til sogn.dk, hvor de offentliggøres d. 15. januar
2017 (budgetter) henholdsvis 1. februar 2017 (regnskaber).
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