PLAN FOR REGNSKABSAFLÆGGELSE 2016 SAMT BUDGET 2018
Marts

Låneydelser, hjemfaldne gravstedskapitaler m.m.:
-menighedsrådet modtager oplysningerne fra provstikontoret.

Marts

Regnskab 2016 godkendes på MRs møde i marts

1. april

Regnskab 2016 og MRs godkendelse af årsregnskab
Regnskab indlæses i Økonomiportalen samt overføres til Dataarkiv senest 1. april 2017.
(Husk det er vigtigt, at der i beslutningsprotokollatet er henvist til stemplet på regnskabet)

Efter 1. april

Materialer til revisor (efter aftale)

15. april

Budget 2018
Provstiudvalget udmelder foreløbig fremskrivningsprocent vedr. driftsrammen for 2018,
hvorefter menighedsrådene kan gå i gang med tilrettelæggelse af budget 2018.

4. maj

Forberedende møde vedr. budget 2018
Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne, dog forventes formand og valgt kasserer at
deltage. Derudover er også rådets eksterne regnskabsfører indbudt.
Mødet holdes kl. 19.00 i Tilsted Præstegård.
Dagsorden fremsendes primo april.
Tilmelding til provstikontoret senest 24/4-2017. Vigtigt af hensyn til traktementet.

15. juni

1. budgetbidrag,
Menighedsrådet afleverer første budgetbidrag i økonomiportalen senest 15. juni

1. juli

Landskirkeskat og udligningsbeløb
Kirkeministeriet udmelder (forhåbentligt) omkring 1. juli.

23. august

Budgetsamråd.
Mødet holdes kl. 19.00 Mødestedet oplyses senere.
Tilmelding senest d. 16/8 -2017 til provstikontoret.
Formand og valgt kasserer forventes at deltage.
Provstiet kender nu de foreløbige udmeldinger vedr. kirkeskatten i Thisted Kommune, samt
landskirkeskat og udligningsbeløb. Derfor kan der nu tages endelig stilling til
fremskrivningsprocent vedr. menighedsrådenes driftsbudgetter. Og det kan besluttes
hvilke anlæg, - både budget- og lånefinansierede, - der er midler til i 2018.

Primo september

Endeligt tilsagn fra Thisted kommune vedr. kirkeskatten

15. september

De enkelte kirkekassers ligningsbeløb
Thisted Provsti meddeler ligningsbeløbene til Thisted Kommune.
Thisted Provsti meddeler endelig driftsramme og anlægsbevillinger til menighedsrådene.

15. september

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2016
Provstirevisor sender Revisionsprotokollat til Dataarkiv, og dette protokollat skal behandles
på menighedsrådsmøde inden 15. oktober, hvor rådets beslutning skal sendes til Dataarkiv.

15. oktober

MRs behandling af revisionsprotokollat

15. november

Endeligt budget 2018
Menighedsrådene afleverer det endelige budget for 2018 i økonomiportalen senest 1.
november.
(Husk det er vigtigt, at der i beslutningsprotokollatet er henvist til stemplet på budgettet)

15. november

Regnskab 2016
Provstiudvalget behandler menighedsrådenes bemærkning/beslutning på
førstkommende udvalgsmøde og sender provstiudvalgets bemærkning retur i
Dataarkiv samt til menighedsrådene.
November/december Beholdningseftersyn
Det er vigtigt, at ovennævnte frister overholdes, da der ellers kan opstå problemer med godkendelse videre i
systemet, og dermed problemer med at overholde fristerne for offentliggørelse af budget og regnskab.
Thisted Provsti, den 14. januar 2017
Mariann Amby, provst

