Systemstöd i Aveny för övergång till K3 enligt lättnadsreglerna
Kursen vänder sig till ekonomer i de mindre enheter som kommer att börja redovisa enligt K3 från och
med 2017 och gör övergången enligt lättnadsreglerna. Kursen är en halvdagsutbildning där vi går
igenom det nya systemstöd som utvecklats i Aveny för att hantera övergången till K3 enligt
lättnadsreglerna. Systemstödet har utvecklats för att hantera övergången både för
anläggningstillgångar och ändamålsbestämda gåvor. Syftet med utbildningen är att gå igenom de
verktyg som finns i Aveny så att deltagarna själva ska kunna göra K3-anpassningen i Aveny för sina
respektive stift, församlingar eller pastorat. Som förberedelse till systemutbildningen bör deltagarna ha
gått Kyrklig ekonomis K3-utbildning som hålls av antingen Nationell nivå eller PWC.

Tid:

Tis 25/4 2017 12:00 - 16:30

Plats:

Scandic Victoria Tower, Stockholm

Pris:

2 700 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning
1 900 kr för ytterligare deltagare från samma förvaltning

Anmäl senast:

2017-04-07

Program:

Förberedelser; vad krävs för att kunna genomföra övergången till K3 med hjälp av
Avenys systemstöd







Aktivering av systemstödet för övergång till K3 enligt lättnadsreglerna
Gåvor:
o Omklassificering av ändamålsbestämda gåvor till villkorade bidrag eller
balanserat resultat via gåvoregistret
o Omföring av balansposter för ändamålsbestämda gåvor i rutin K3
verifikationsregistrering
o Genomgång av principer för automatkonteringar för villkorade bidrag
o Genomgång av principer för omföring av poster för gåvor och bidrag från
2017
Anläggningar:
o Uppläggning av ny komponenttyper
o Uppdelning av mark- och byggnadsinvesteringar i betydande komponenter
genom sammanslagning och avskiljning
o Justering av kvarvarande avskrivningstider
o Avstämning nya avskrivningskostnader enligt K3
o Genomgång av principer för löpande arbete med komponenttyper
Systeminställningar K3, anpassningsarbetet avslutas

Kursen startar med lunch kl 12.
I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Avgiftsfri avbokning kan ske senast 21 dagar före kurstillfället, vid senare
avbokning debiteras full avgift. Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare. Kurser med för få
anmälda deltagare kan komma att ställas in.
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