
OM KYRKANS EKONOMI 2022 : FÖRSTA HALVAN  

Vi har upplevt speciella tider de senaste åren. Det har funnits många utmaningar i 
kyrkans ekonomi, som till exempel har orsakats av de restriktioner som 
coronapandemin orsakat. För tillfället största hotet kommer från kriget I Ukraina och 
energikrisen. Vi får hoppas aA situationen så småningom förbäAras och vi vill tro aA 
framtiden blir sundare även i ekonomisk mening.  

Först ska jag kort berä/a om vår ekonomiska situation i slutet av juni. E9er det några 
ord om den ekonomiska strukturen i vår kyrka. Till sist några likviditetsanmärkningar. 

Kyrkan består av e/ sti9 och å/a församlingar. Några församlingar är relativt stora, 
några mycket små. Följande siffror innehåller inte Interna överföringar. Den totala 
summan vi har få/ pengar in, var 1 089 884 euro. Därav var 38 %  Sti9ets del och 62 % 
församlingarnas. De totala dri9skostnaderna utan renoveringsinvesteringar var 1 123 
653 euro. 45 % av utgi9erna låg i sti9et och 55 % i församlingarna. Det totala resultatet 
blev alltså e/ litet undersko/ på -33 769 euro. Det sammanlagda resultatet av 
församlingarna (inklusive A-Kassa medel från Tyskland) blev dock e/ översko/ på 147 
703 euro. Kyrkans ekonomi är därför ganska nära en balanserad situation. 

De medlemsinkomster som församlingarna samlade in (medlemsavgi9er, donationer 
och mässokollekter) uppgick i slutet av juni till 487 000 euro. Det vill säga, 59 % av det 
budgeterade beloppet för hela året hade redan kommit in. Början av året är 
traditionellt se/ en starkare ackumuleringstid, e9ersom medlemsavgi9sfakturor 
skickas i januari. E9er skickandet kommer alltid mera pengar in. Jag antar a/ vi 
kommer a/ nå det budgeterade målet på 830 900 euro i slutet av året. Det glädjande är 
a/ alla församlingar med undantag för en församling har hi/ils samlat på sig mer 
medlemsintäkter än vad som budgeterats.  

--Medlemsinkomsterna har ökat med 13 % jämfört med 2021. Jämfört med året före 
Corona (2019), var resultatet fortfarande något lägre, -4%. 

Medlemsavgi9erna utgjorde 64 % av medlemsinkomsterna. Det vill säga, två 
tredjedelar av de erhållna medlen kommer a/ komma på det sä/ vi mest hoppas, i 
medlemsavgi9er. Den mörka världssituationen kanske har störst effekt på a/ antalet 
frivilliga donationer. De har minskat i flera församlingar. Istället har antalet 
mässokollekter ökat sedan coronarestriktionerna hävdes. Jämfört med juni förra året 
har antalet kollekter ökat med 81 %. Naturligtvis är vi riktigt tacksamma för de/a. 
Antalet kollekter ligger nu på en högre nivå än det var före coronakrisen, 2019. 
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På kostnadssidan, Sti9ets dri9skostnader (utan investeringar) var 510 726 euro i slutet 
av juni. Vid samma tidpunkt förra året var kostnaderna 533 964 euro. Förändringen 
från föregående juni var -5%. Jämfört med budgeten har Sti9ets dri9skostnader 
ackumulerats med 52 %. Det vill säga, vi har hållit oss ganska nära den rä/a linjen. 
Sti9ets personalkostnader uppgick till 197 663 euro, vilket är 39 % av 
dri9skostnaderna. Sti9ets fastighetskostnader inklusive fastighetsska/ var 70 279 euro, 
vilket är 14 % av dri9skostnaderna. Det verkar som om i oktober åtminstone Sti9ets 
elkostnader kommer a/ stiga drastiskt på grund av prishöjningar. Samt andra 
merkostnader kan dyka upp. I takt med a/ inflationen accelererar finns det stor risk för 
a/ Sti9ets budget överskrids. 

Församlingarnas dri9skostnader (utan investeringar) var i slutet av juni 612 927 euro. 
52 % av de budgeterade dri9skostnaderna för året hade ackumulerats, det vill säga 
ungefär häl9en. Så utvecklingen har varit nära budgeten. Församlingarnas 
personalkostnader var 190 000 euro, vilket även inkluderar prästerskapets 
naturförmåner. Personalkostnaderna var 31 % av dri9skostnaderna. I slutet av juni var 
församlingarnas fastighetskostnader inklusive fastighetsska/er 217 000 euro, vilket är 
35 % av dri9skostnaderna. Fastighetskostnaderna var cirka 3 % högre än budgeterat. 
Det återstår a/ se hur mycket fastighetskostnaderna kommer a/ stiga i slutet av året i 
takt med a/ el och andra utgi9er blir dyrare. 

Några ord om kyrkans ekonomiska struktur 

En central del av finansieringen av kyrkans ekonomi är medlemsavgi9er och övriga 
medlemsinkomster. I 2022 års budget täcker medlemsintäkterna 38 % av 
dri9skostnaderna. En annan viktig finansieringspost är bidrag från hemlandet och 
utomlands. Dessa inkluderar till exempel verksamhetsbidrag från 
Utbildningsministeriet och tyska Bonifatiuswerk. I årets budget täcker dessa bidrag 33 
% av dri9skostnaderna. Den tredje betydande finansieringsposten är hyresintäkter från 
lägenheter och andra anläggningar. De täcker 14 % av dri9skostnaderna. Varje år har 
en mindre del av finansieringen behövt organiseras genom a/ sälja egendom. Under 
innevarande år kommer försäljningen av egendom a/ täcka 9 % av dri9skostnaderna. 
Resterande 6 % av dri9skostnaderna täcks av en mängd olika små inkomstposter, 
såsom ränteintäkter från investeringar, testamentariska donationer och bruksbidrag 
från syskon/bröder, samt försäljning av ljus. Kyrkan har traditionellt ha9 väldigt få 
banklån. 

Utöver dri9skostnader har kyrkan en separat Investeringsbudget som hanterar större 
renoveringar och nybyggnadsprojekt. Varje år har investeringsbudgeten inkluderat 200 
000–800 000 euro av olika projekt. För tillfället är det viktigaste renoveringsprojektet 
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församlingens grundläggande förbä/ringsprojekt I Tammerfors. Projektet kommer a/ 
ta flera år. Under de kommande åren planeras betydande renoveringar a/ genomföras 
i Kuopio. Förra året avslutades Åbos stora VVS-renovering. Samt i höst och nästa 
vinter måste Uleåborg reparera spåren av stora va/enskador, orsakad av sommarens 
olycka. 
  
För kyrkan är stora renoveringar utmanande. Vi får vanligtvis e/ rejält bidrag från 
Tyskland (60–80 %) för finansiering, men bidraget kommer i e9erhand, så länge 
projektet har genomförts. A/ finansiera projektet under renoveringen är därför e/ stort 
problem, speciellt för mindre församlingar. Likviditeten brukar bli mycket stram. I 
framtiden kan situationen kanske lä/as av vår officiella tillstånd av penninginsamling , 
enligt vilken medel kan samlas in från alla som önskar ge. Kyrkan tar också emot 
testamentgåvor, tack för alla som beslutar a/ minnas Kyrkan på de/a sä/. 

 

Likviditet under olika årstider 

Utöver det ekonomiska resultatet är det minst lika viktigt a/ de tillgängliga medlen 
räcker till månadens utgi9er. Grafiken nedan beskriver de/a på en generell nivå. 
Tillräckligheten påverkas av både mängden inkomster och de stora utgi9erna varje 
månad. 
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Se/ till kyrkans likviditet, går e/ normalår ungefär så här: de första månaderna är 
intäkterna små men utgi9erna stora. Till våren är läget bä/re, när medlemsavgi9erna 
strömmar in och olika organisationer  betalar ut sina bidrag. Mot sommaren förvärras 
läget igen. Medlemsinkomster är som lägst på sommaren. Samtidigt på sommaren får 
kyrkan betala flera betydande utgi9er, såsom semestererpengar för anställda och vi 
måste betala alla fastigheters fastighetsska/. Tidig höst brukar vara en lite lä/are tid, 
men mot slutet av året förvärras situationen igen. December brukar vara en 
exceptionellt bra månad. Då får vi stora kollektsintäkter, e9ersom mässverksamheten 
är livlig i juletid. 

Ur kyrkans likviditetssynpunkt vore det exceptionellt viktigt a/ medlemmarna under 
de tider då grafen ligger under 0-nivån, kommer ihåg sina medlemsavgi9er. Vi är 
också tacksamma till alla som minns vikten av a/ ge mässokollekter. Vi är också glada 
för alla som bestämmer sig för a/ börja stödja sin kyrka i år. 

Välsignad höst till alla. 

Peter Kuronen 
Sti2ets ekonom 
Ekonomibyrån 
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