Nyheter i GAS-standard 2021-11-25
Roller och behörigheter
Ändrade till behörig för rollen Controller för rutin Utdelning av Ekonomisk analys så att de kan spara
gemensamma analysmallar och analysmallar åt specifik användare.

Baskontoförändringar
Följande baskonton är öppnade för fakturaattest:
Baskonto 2351 "Fastighetslån, långfristig del"
Baskonto 2355 "Långfristiga lån i utl. valuta från kreditinstitut"
Baskonto 2359 "Övriga långfristiga lån från kreditinstitut"

Rapporter och analyser
Analysmall ”Nettoomsättning”
Ny rad tillagd i analysmallen "Nettoomsättning" i kategorin "Standard Bokslut".
Raden heter "Tillhandahållande av tjänster till inomkyrkliga enheter" och har urval för Baskonto 3400-3899 i
kombination med Verksamhet 3800. Alla övriga rader har exkluderat verksamhet 3800.

Analysmall "Begravningsv särredovisning, bokslut"
Ny textrad tillagd längst ner i analysmallen "Begravningsv särredovisning, bokslut" i kategorin "Standard
bokslut".
Textraden lyder: "Finansiering av anläggningstillgångar" här ska extern upplåning för finansiering av
anläggningstillgångar för Begravningsverksamheten visas med belopp i kronor. Beloppet får tas fram manuellt
och raden är endast en påminnelse.

Analysmall "K3 Kassaflödesanalys, bokslut"
För att Kassaflödesanalysen ska kunna användas med amorteringar konterade på kortfristiga eller långfristiga
skuldkonton har följande ändringar gjorts i analysmallen "K3 Kassaflödesanalys, bokslut" i kategori "Standard
Bokslut".
1) Raden "Ökning/minskning av kortfristiga skulder" har intervallet för baskonto ändrats från 24-2999 till 24202999 samt nytt urval för baskonto 2410-2419 och konteringskod ej lika med LA (amortering av lån).
Hela raden är nu;- Baskonto: 2420 - 2999, 8910 - 8910+'Årets betalda inkomstskatt'/Kopia av K3
Kassaflödesanalys, bokslut-( Baskonto: 2410 - 2419, Konteringskod från Konteringskod inte lika med LA)
2) Raden "Amortering av lån" nytt baskontointervall tillagt 2410-2419 och konteringskod lika med LA.
Hela raden är nu; - Baskonto: 23 - 2379, 239 - 2390, 2392 - 2399, Konteringskod: LA- Baskonto: 2410 - 2419,
Konteringskod från Konteringskod: LA
3) Konteringskoderna LA (amortering av lån) samt LU (upptagning av lån) kan väljas på tre nya baskonton; 2410
- Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut, 2417 - Kortfr del av långfr skuld till kreditinstitut, 2419 - Övriga
kortfristiga skulder till kreditinstitut.

Analysmall "Kassaflödesanalys, med budget bokslut"
Analysmallen "Kassaflödesanalys, med budget bokslut" i kategori "Standard månadsbokslut" för enheter
utanför GAS; Pastorat Övriga har harmonierats med analysmallen K3 Kassaflöde, bokslut.
1) Raden "Ökning/minskning av kortfristiga skulder" har intervallet för baskonto ändrats från 2420-2416, 24182840, 2842-2999,2391 till 2420-2999 samt nytt urval för baskonto 2410-2419 och konteringskod ej lika med LA
(amortering av lån).
Hela raden är nu;- Baskonto: 2420 - 2999, 8910 - 8910+'Årets betalda inkomstskatt'/Kopia av K3
Kassaflödesanalys, bokslut-( Baskonto: 2410 - 2419, Konteringskod från Konteringskod inte lika med LA)
2) Raden "Amortering av lån" har anpassats så att konto 2841 ej längre ingår. Ett nytt baskontointervall är
tillagt 2410-2419 och konteringskod lika med LA.
Hela raden är nu; - Baskonto: 23 - 2379, 239 - 2390, 2392 - 2399, Konteringskod: LA- Baskonto: 2410 - 2419,
Konteringskod från Konteringskod: LA
3) Raden "Upptagna lån" har anpassats så att baskonto 2391 samt 2417 och 2841 ej längre ingår.
4) Raden "Minskning/ökning av kortfristiga fordringar" har anpassats så att baskonto 1381 ej längre ingår
5) Ny rad för "Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamheten" med baskonto 2391 tillagd
6) Ny rad för "Minskning/ökning av långfristig fodran till begravningsverksamheten" med baskonto 1381 tillagd

