Få overblik over
økonomien
– Hjælp til dine spørgsmål om folkekirkens
lokale økonomi og regnskaber

Ny kasserer

Få gratis
hjælp
Som medlem af Landsforeningen har du gratis adgang til personlig
rådgivning og vejledning om menighedsrådets økonomiske forhold
og det lovgrundlag, der følger med.
Vi holder dig opdateret med nyheder, gode råd, vejledninger,
blanketter mm. via Landsforeningens hjemmeside 
menighedsraad.dk og Den Digitale Arbejdsplads (DAP).
Hjælp til regnskabsføring
I regnskabskontoret kan vi lave arbejdet for dig, så basis-regnskabspakken eller hele pakken med bl.a. betalinger, bogføring, moms,
å rsafslutning og indberetning af løn ligger hos os. Du kan også få
hjælp til budgetlægning, serviceeftersyn af kirkekassens økonomi
eller starthjælp til den nye regnskabsfører.
Regnskabspakkerne og de øvrige nævnte ydelser ligger uden for det
almindelige kontingent, men du kan altid ringe og få råd og vejledning om regnskab og økonomi.
Kontakt os på kontor@menighedsraad.dk eller 87 32 21 33 og hør om
mulighederne.

Ny kasserer

Gå på opdagelse
og bliv klogere
På Den Digitale Arbejdsplads (DAP) finder du en masse materiale,
som du skal bruge i kirkeregnskaberne.
Her er blandt andet fakta om
• budgetter
• regnskabsafslutning
• moms og anlægsregnskab
• løn- og personaleadministration
• og mange andre økonomiske aspekter.
I blanketsamlingen ”Økonomi” finder du skemaer og info om bl.a.
• SKAT
• feriemidler
• kirkegårdstakster
• lønafstemning
Kom nemmere i gang med DAP
På Landsforeningens hjemmeside har vi lavet en side med d irekte
links til de forskellige emner og blanketter på DAP’en, så du
ikke behøver at lede. Gå blot ind på vores hjemmeside og følg de
forskellige links.
menighedsraad.dk/medlemsydelser/hjaelp-til-regnskab/kirkeregnskab

Har du brug for hjælp
Husk at vores medarbejdere i økonomi
afdelingen altid sidder klar til at hjælpe dig.
Hvad enten du har brug for et godt råd eller
brug for at få overtaget regnskabsopgaverne.
Kontakt os via 87 32 21 33 eller
kontor@menghedsråd.dk
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