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Internränta år 2009
Riksbanken har fastställt den genomsnittliga reporäntan för år 2009 till 0,65
procent. Denna räntesats används som utgångspunkt för internränteberäkning av anläggningstillgångar och pågående arbete, ränteberäkning av begravningsverksamhetens genomsnittliga ackumulerade resultat, ränteberäkning
av gravskötselskuld samt som uppräkningsfaktor för fasttidsavtal.
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Internränta år 2009
I samband med att begravningsverksamhetens resultat började ränteberäknas
fastställdes att en genomsnittlig reporänta för verksamhetsåret ska ligga till
grund för ränteberäkningen samt att det ska vara ett räntegap på 0,5 % mellan
in- och utlåningsränta.
Riksbanken har fastställt den genomsnittliga reporäntan för år 2009 till
0,6534 %. Denna räntesats används som utgångspunkt för internränteberäkning av anläggningstillgångar och pågående arbete, ränteberäkning av begravningsverksamhetens genomsnittliga ackumulerade resultat, ränteberäkning
av gravskötselskuld samt som uppräkningsfaktor för fasttidsavtal. (För ytterligare information hänvisas till Modell för särredovisning 2008, avsnitt 6.)

Tabell internräntesatser samt uppräkningsfaktor 2009

Ränteberäkningsposter
Räntesats Underlag räntesats
Internränta anläggningstillgångar/pågående arbete:
0,90 %
Genomsnittlig reporänta + 0,25 %-enheter
Internränta begravningsverksamhetens
genomsnittliga ackumulerade resultat
– Vid genomsnittligt ackumulerat överskott:
– Vid genomsnittligt ackumulerat underskott:
Internränta gravskötselskuld
Uppräkningsfaktor fasttidsavtal:

0,40 %
0,90 %
0,40 %
0,65 %

Genomsnittlig reporänta - 0,25 %-enheter
Genomsnittlig reporänta + 0,25 %-enheter
Genomsnittlig reporänta - 0,25 %-enheter
Genomsnittlig reporänta

För kontoanvisningar hänvisas till FörbundsInfo 21/2008.

Sammanfattning
Utlåning: När församlingen lånar pengar till begravningsverksamheten
används en räntesats motsvarande genomsnittlig reporänta + 0,25 procentenheter. (Används till internränta på anläggningstillgångar och pågående arbete
samt vid genomsnittligt ackumulerat underskott i begravningsverksamheten.)
Inlåning: När församlingen lånar pengar från begravningsverksamheten
används en räntesats motsvarande genomsnittlig reporänta – 0,25 procentenheter. (Används till internränta på gravskötselskulden samt genomsnittligt
ackumulerat överskott i begravningsverksamheten.)
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Förteckning över utgivna FÖRBUNDSINFO 2010
Nr 1 Nu heter vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 18 januari
Nr 2 Sjuklön vid indragen sjukpenning – AB § 28 moment 9, 18 januari
Nr 3 Inför val av kvalificerad revisor, 18 januari
Nr 4 Risk för revisionsjäv vid ny mandatperiod, 18 januari
Nr 5 Internränta år 2009, 18 januari
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