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Gudstjänst
Gudstjänster firas varje
söndag i Svenska kyrkans
församlingar, och ofta andra
dagar också. En gudstjänst
är alltid öppen för alla. De
kan utformas på många olika
sätt för att passa olika typer
av besökare. I Norrköpings
pastorat jobbar vi brett
med olika teman så att alla
i staden ska känna att det
finns en gudstjänst som
passar dem. Här följer några
exempel.

MESSY CHURCH &
SPAGETTIMÄSSA

Messy Church börjar med lekstund
och pyssel, övergår i gudstjänst och
avlutas med gemensam måltid. När det
gäller gudstjänster med barnperspektiv,
sticker särkskilt mässa för de minsta
och nallebjörnsgudstjänsten i
Söderledskyrkan ut.
Messy Church-gudstjänsterna, och
även Spagettigudstjänster, har blivit
populära. Spagettimässan riktar sig
också främst till barnfamiljer, och
vi äter först spagetti och köttfärssås
tillsammans och avslutar med en enkel
gudstjänst.

REGGAEMÄSSA

Reggae-mässan i Skogängsgården görs
tillsammans med Blacka Gospel som
också har varit med på familjemässor
tillsammans med barnkören och
Staffansmässa i Kullerstad kyrka.
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HARRY POTTER-MÄSSA

Harry Pottermässan är en tememässa
(med inlånat Harry Pottermaterial)
där ideella, oftast ungdomsgrupper får
roller till ett skådespel. Till exempel
brukar en motorcykel braka in i
kyrkgången. Temat används för att
ta upp frågeställningar kring vänskap
och annat utifrån Harry Potters värld.

KAPLANER

Ordet kaplan är en gammal
beteckning på en präst som var
kyrkoherdens medhjälpare i större
församlingar. Hos oss är kaplanen en
präst som har ett särskilt ansvar för
livet i och kring en kyrka. Vi tycker
att kaplanens närvaro i kyrkorna är
viktig och under året har vi arbetat
med att stärka kaplanerna och deras
roll i pastoratet.

Dop
Dopet är en fest då vi firar
att den som döps blir en del
i Guds stora familj – den
världsvida kyrkan.
Dopet är en gåva som inte kräver
någon motprestation och påminner

oss om att vi är sedda och älskade av
Gud. Varje barn som döps bjuds in
till en familjemässa för att hämta sitt
dophjärta. Dophjärtat hängs upp i
dopträdet i samband med dopet.
Det är härligt att dopet är så
populärt i Norrköpings pastorat. Med
glädje ser vi att alla våra doptider är
fullbokade.

6

Undervisning
I undervisning ingår bl a
konfirmationsarbetet,
barnverksamheten,
språkcaféer och
katekumenat.
KONFIRMATION
– LITE MER MIG SJÄLV
Konfirmationsläsåret 2016-2017 har
gått under konceptet ”Lite mer mig
själv”. Församlingarna har samarbetat
med andra aktörer som idrottsklubbar,
Kolmårdens djurpark och Stadium
Sports Camp. Konfirmanderna har
kommit från hela Östergötland.
Alla grupper är hela pastoratets
angelägenhet även om flera av dem är
tydligare knuten till en viss församling.
Antalet konfirmander sjunker

tyvärr fortfarande. Motstrategier
för detta är att informera bättre och
fortsätta utveckla arbetet med unga
ledare. En trend som märkts av i
flera församlingar är att ungdomar
kommer på sent att de skulle vilja
delta i konfirmandundervisningen.
Ibland skickar de en ”förtrupp” som
sen ger en dominoeffekt av deltagare.

BARNVERKSAMHET

Församlingarna har under året
bedrivit öppen förskola, babysång,
miniorer, juniorer, barnkörer,
ungdomsgrupper, bibelstudiegrupp,
musiklek mm.
Även här samarbetar Norrköpings
pastorat med andra aktörer som BVC,
skolor och förskolor.
I våra verksamheter blir alla barn
sedda och bekräftade utan att behöva
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prestera. Det bidrar till att öka
barnens självkänsla och att ge dem en
trygg identitet.

SPRÅKCAFÉER

Flera församlingar har regelbundet
språkträning i form av caféverksamhet
och kurser. Pastoratet har också tagit
del av medel från stiftet för att kunna
sätta in extra resurser.

KATEKUMENAT

Katekumenat vänder sig till vuxna
som är nyfikna på eller söker en tro
och som vill utforska vilka andliga
upptäckter som kan göras inom kyrkan.
Både Hedvigsgården och Klockargården
har under året haft katekumenat.

Diakoni
VÄG TILL ARBETE
Ordet diakoni står för social med olika livssituationer och arbeta
för gemenskap och integration, är
många Norrköpingsbor är
omsorg och tjänst och syftar viktiga uppdrag inom Svenska kyrkans När
arbetslösa kan ett sätt att ta evangeliet
till att tillsammans skapa
på allvar vara att erbjuda människor
diakoni.
praktik och arbetsprövning. Det
en rättvis och jämlik värld
arbetar vi konkret med i både
DC – DIAKONICENTRUM
som är baserad på varje
församlingar, på kansliet och på
Diakonicentrum vill fungera som
kyrkogård.
människas värdighet och
en mötesplats och knutpunkt för
okränkbara värde. Uppgiften det diakonala arbetet i Norrköping,
PORTALEN
framförallt riktat till ungdomar och
är att lyssna, stödja och
Varje människa är en värdefull tillgång
unga vuxna.
och varje persons egna idéer och egna
agera tillsammans, att ge
Antalet personer som kontaktat
drivkrafter ger en bra grund för att
människor utrymme att lyfta församlingarnas medarbetare för att
med rätt stöd få ett eget arbete. Det är
få hjälp har ökat. Det blir en spin offfram sina erfarenheter av
grundkonceptet som gör att Portalen
effekt.
i Norrköping gör att fler kommer i
utsatthet och nöd och att
arbete.
uppmärksamma orättvisor.
BIV/BIS
Hageby är Norrköpings största
DIAKONI

Att dela livets brustenhet, lindra nöd,
stå upp för medmänsklighet och rättvisa, är grundläggande i den kristna
kallelsen. Att hitta språk och
verktyg för att hela det som är trasigt,
att bygga broar mellan människor

BIV och BIS - Barn i väntan, barn i
start är kurser för barn och unga som
kommit till Sverige som flyktingar.
Det är viktigt att vara en del i
integrationsarbetet och att finnas
till för alla. Här möter vi barn och
ungdomar med olika etnisk och social
bakgrund.
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stadsdel med över 8000 invånare
från nästan 100 olika länder. Alltför
många av dess invånare saknar egen
försörjning. Norrköpings pastorat
deltar som partner i Portalen, som
är ett samarbete mellan flera olika
aktörer för att stötta människor att
komma i sysselsättning.

Kultur och kyrka
Att vara en kyrka där
människor är betyder att
lägga tid på kulturlivet.
Vi finns med både i
sportsammanhang
arrangerade av andra såväl
som musikarrangemang helt
i egen regi.
KÖR

Körsången spelar en stor roll i
kyrkans liv, inte minst under de mer
traditionella gudstjänsterna kring
jul och påsk. Våra församlingar har
en mängd körer som både deltar i
gudstjänster och har egna konserter.
Det finns körer på olika nivåer så att
alla, oavsett ambition, förmåga och
intresse ska kunna hitta ”sin” kör.

PRIDE

Alla människor är lika mycket värda,
och under Prideveckan manifesterade
vi det. Förutom arrangemang på
Diakonicentrum och medverkan i
Pride-paraden erbjöd vi föreläsning av
Lukas Svärd om transsexualitet och
att vara sig själv.

LEVA LIVET

I mars genomförde vi temaveckan
Leva Livet. Tillsammans med andra
aktörer, organisationer, föreningar
och företag skapade vi forum och
mötesplatser för samtal om livet.
Årets tema var Längtan.
Veckan hade över 40 programpunkter och 44 samverkanspartners.
Vi ser att det finns ett stort behov av
att mötas och lyfta frågor om livet i
det offentliga rummet.
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KYRKA OCH IDROTT

Svenska kyrkan engagerar sig i flera
av Norrköpings idrottsföreningar. Vi
gör det för att vara där människor
är. För när vi möter människor på
deras arena, det är just då de viktiga
samtalen sker.
Familjeläktaren på Östgötaporten är
ett exempel. Där är vi en naturlig del
av IFK Norrköpings hemmamatcher.

KULTURARVET I VÅRA
BYGGNADER

Våra kyrkobyggnader är fulla av
historia. Här firas regelbunden
gudstjänst, och här äger viktiga
händelser i människors liv rum. Många
känner starkt för kyrkobyggnaden.
Det är viktigt att den finns där och att
den vårdas. Under 2016 har flera av
våra kyrkor renoverats.

Förskolor
förskolechef, utvecklingsledare
Norrköpings pastorat
och lagledare tillsammans ska
bedriver tre förskolor.
leda förskolans inre verksamhet
Humlan i Krokek, Liljan i Jursla framåt. Vi har också startat ett
rapporteringssystem för att säkra
och Skeppet i Lindö.
kvalitén på våra förskolor.
Utvecklingsområden under
KONTAKT MED FÖRÄLDRAR
året har varit demokrati,
Som förskola har vi enligt lag tagit
delaktighet och barnens
över ansvaret för barnets utbildning
pedagogiska miljö.
och fostran under dagen de finns

GEMENSAMMA PROJEKT

Detta läsår har vi också startat en
ledningsgrupp för förskolorna där

i verksamheten. Kontakten med
vårdnadshavarna sker dagligen kring
barnets vistelse. Vi har också dagliga
samtal kring barnets utveckling. Varje
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termin har vi föräldramöte och varje
förskola har ett eget föräldraråd som
för föräldragruppens talan.

TILLSAMMANS MED
FÖRSAMLINGEN

I församlingen där förskolan finns
belägen, bjuds barn och pedagoger
in till vardagsgudstjänst en gång
i månaden. Fokus ligger då på de
högtider vi förknippar med våra
traditioner som bland annat jul och
påsk.

Hållbar utveckling
Jorden är en gåva, vi är alla
en del av den och har ett
ansvar att förvalta den.
Därför arbetar Svenska
kyrkan i Norrköping aktivt
för en hållbar utveckling.

VINDKRAFT OCH GRÖN EL

MILJÖDIPLOMERING

ENERGIEFFEKTIVISERING

Församlingarna arbetar för
miljödiplomering i olika faser. Svenska
kyrkans miljödiplomering för hållbar
utveckling är ett ledningssystem för
församlingarnas långsiktiga arbete
med hållbarhetsfrågor. En av våra
församlingar har redan mottagit sin
miljödiplomering för fas 1.

Svenska kyrkan i Norrköping är en av
initiativtagarna till egen vindkraft för
kyrkliga användare. Vårt verk, som är
en del av Vindpark Vänern, levererar
ungefär hälften av den el vi förbrukar
för våra kyrkliga byggnader. Den
övriga el vi använder kommer från
vattenkraft och biomassa.

Svenska kyrkan i Norrköping
är en aktiv part i ett projekt för
energieffektivisering av kyrkliga
byggnader i Linköpings stift. De
byggnader vi bedömer som intressanta
i ett långsiktigt perspektiv ska förses
med den främsta tekniken för effektiv
energianvändning. Sedan många år
har vi reglerteknik för fjärrstyrning av
uppvärmningen.
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FAIRTRADE

Alla församlingar i Svenska kyrkan
i Norrköping är diplomerade
som ”Kyrka för Fairtrade”.
Församlingarna handlar varor,
så långt det är möjligt, som är
Fairtrademärkta, till exempel kaffe,
te, socker, bananer och choklad.
Församlingarna medverkar också
till att sprida information om vad
Fairtrade är.

KLIMATSKÄRM

Den utvändiga upprustningen
av kyrkorummen i Norrköpings
pastorat blev klar under 2016. Detta
kommer ge byggnaderna både ett
bättre motstånd mot väder och vind
samtidigt som de kommer hålla
värmen bättre inne.

Kyrkogårdsförvaltningen
Kyrkogårdsförvaltningen i
Norrköpings pastorat sköter
om gravsättningar, vårdar
de allmänna ytorna på
begravningsplatserna samt
sköter administrationen
enligt begravningslagen.
OMORGANISATION

En omorganisation har genomförts
och en arbetschef med ansvar
för driften av kyrkogårdarna har
anställts. Ytterligare två arbetschefer
arbetar med övergripande planering
och dokumentation kring det rika
kulturarv som kyrkogårdarna utgör.

HÅLLBARHET

Miljöhänsyn står ständigt i fokus
och vi ser kontinuerligt över hur vi
kan arbeta ur ett miljöperspektiv.
Det innebär bland annat att vi ser
över vilka diesel- och bensindrivna
maskiner och verktyg som kan

ersättas med batteridrift.
Under året har vi också förnyat
delar av vår maskinpark vilket vi gör
kontinuerligt under åren. Även här
har vi med tankar kring vår miljö för
en hållbar utveckling.

DOKUMENTATION

KREMATORIET

Under 2016 har en utredning om
krematoriet skett. Utredningen
kommer ligga till grund för att
kyrkoråd och kyrkofullmäktige ska
kunna fatta ett beslut om krematoriets
framtid.

Dokumentation av kyrkogårdarna
fortskrider och vi arbetar för att
få en tydlig och riktig bild av varje
gravplats och kyrkogårdarnas
utformande. Vi gör det för vår
verksamhet idag men också för
framtiden.

PROJEKTERINGAR

Under året 2016 har vi projekterat
för nyanläggning av askgravplatser
och askgravlundar som är tänkta
att färdigställas under 2017. Vi
ser ett stort behov av upprustning
och tillbyggnad av ekonomi- och
personallokaler på S:t Johannes och
Ättetorps kyrkogårdar vilket också
har projekterats.

Medarbetare
ANSTÄLLDA

Under året har våra ca 250
medarbetare på olika sätt bidragit till
kyrkans verksamhet och utveckling.
Tre av våra församlingar har fått nya
församlingsherdar vilket kommer att
få betydelse på sikt för utvecklingen i
församlingarna.

IDEELLA

Tro, tillit och hängivenhet är grunden
för vårt ömsesidiga engagemang. Vi
ser alla människor som vi möter som
resurser och vi vill uppmuntra och ta
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tillvara dem i deras roll som ideell.
Människor trivs där de behövs!
Församlingarnas ideella medarbetare
är viktiga och spelar en stor roll
för att många aktiviteter ska kunna
genomföras.

FÖRTROENDEVALDA

Svenska kyrkan i Norrköping
har ett hundratal förtroendevalda
i Kyrkorådet och i de fyra
församlingarna. De bidrar med sitt
stora engagemang för stora och
små frågor som rör kyrkan och dess
verksamhet.

Årsredovisning 2016
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Förvaltningsberättelse

Organisation

I Norrköpings pastorat (252003-0244) samverkar de fyra
församlingarna S:t Olof (252004-2579), S:t Johannes
(252004-2587), Borg (252004-2603) och Kolmården
(252004-2595) och utgör en kyrklig samfällighet enligt lag
om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan.
Församlingarnas grundläggande uppgift är ”fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Syftet
är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga
verksamheten för alla som vistas i församlingen.
Pastoratet har också ansvaret för begravningsverksamheten
inom det område i kommunen som motsvarar pastoratet.
I pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals kronor
(tkr) om inget annat anges.

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ
och sammanträdde tre gånger under 2016. Kyrkorådet är
pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för
den löpande verksamheten och förvaltningen. Kyrkorådet
har utsett ett presidium som förbereder kyrkorådets
sammanträden och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet
sammanträdde 11 gånger under 2016.
I respektive församling inom pastoratet finns ett
församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser
gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap.
Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar
pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom
kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser
(SvKB), pastoratets församlingsinstruktion och
medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar
pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. Pastoratet har
även upprättat olika typer av policys för t.ex. jämställdhet,
arbetsmiljö etc.

Den kyrkliga indelningen

Främjande av ändamål

Information om verksamheten

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala
ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande
uppgift och
• har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens
uppgifter
• ska anställa och avlöna den personal som behövs
• ska anskaffa och underhålla den egendom som behövs
• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission
• får bedriva näringsverksamhet om den har en naturlig
anknytning till den grundläggande uppgiften
• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med
begravningslagen

Ändamålet främjas genom att det i pastoratets församlingar
firas gudstjänst minst en gång i veckan. Vidare bedrivs ett
stort antal aktiviteter, exempelvis konfirmandundervisning,
barn- och ungdomsgrupper, vuxengrupper, besöksverksamhet
och själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande
uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt
begravningslagen.

Nyckeltal
o

2016

2015

2014

2013

2012

Andel tillhöriga Svenska kyrkan

58,5%

60,5%

62,0%

63,5%

65,4%

Andel döpta/ettåringar

41,5%

40,8%

39,2%

49,2%

47,3%

Andel konfirmerade 15-åringar

11,9%

11,0%

14,2%

18,6%

19,1%

Antal vigslar inom Svenska kyrkan

240

243

237

197

269

Antal begravningar inom Svenska kyrkan

822

853

853

941

955

Resultat och ställning

Summa verksamhetens intäkter uppgick till 232,9 mkr en
ökning med 15,3 mkr jämfört med föregående år. Ökningen
består främst av en reavinst vid försäljning av Matteusgården.
Summa verksamhetens kostnader uppgick till 221,3 mkr en
ökning med 17,1 mkr jämfört med 2015. Verksamhetens
resultat blev 11,6 mkr jämfört med 13,4 mkr året innan.
Resultat av finansiella poster uppgick till -10,4 mkr en
minsking med 13,8 mkr. Det negativa resultatet av finansiella
poster beror på nedskrivning av placeringar i mikrofinansbolag.
Årets resultat blev 1,2 mkr för 2016, en minskning med 15,6
mkr jämfört med året innan.
Budgeterat resultat uppgick till -5,4 mkr och utfallet
för 2016 blev 1,2 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen
på lägre fastighetskostnader med anledning av större
15
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fastighetsrenoveringar som inte genomförts. Kostnader för
församlingsverksamheten är enligt budget och kyrkoherdens
utvecklingsenhet har ett lägre utfall jämfört med budget.
Begravningsverksamhetens resultat inkluderas i siffrorna
ovan, men särredovisas i enlighet med not 2. Här framgår att
verksamheten gav ett underskott på 1,3 mkr (-1,3) och att
pastoratet har en skuld till begravningsverksamheten på 6,4
mkr vid årets utgång.

Målsatt kapital

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 285
mkr (285). Eget kapital överstiger fastställt målkapital med
118,9 mkr (117,7).

Flerårsöversikt
2016

2015

2014

2013

2012

77 179

78 526

79 565

80 623

81 996

Tillhöriga per den 31 december (andel av invånarna), %

58,5

60,5

62,0

63,5

65,4

Kyrkoavgift exkl. begravnings- och stiftsavg., %

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

Begravningsavgift, %

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Medelantal anställda

230

243

245

242

254

232 913

217 578

201 576

193 951

202 338

-221 275

-204 171

-188 368

-186 481

-198 796

Förändring av ändamålsbestämda medel

-

-

-

-

-45

Eliminering av begravningsverksamhetens resultat*

-

-

-

-

295

-10 410

3 425

6 120

10 027

11 644

1 228

16 832

19 328

17 497

15 436

144 601

145 478

141 263

135 771

134 562

3 572

5 456

3 807

1 203

912

57

58

61

61

55

5

5

5

5

5

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek, (tkr)

285 000

285 000

285 000

285 000

285 000

Eget kapital, (tkr)

403 891

402 664

385 832

366 504

349 006

Soliditet, %

89

89

88

90

91

Värdesäkring av det egna kapitalet , %

0,3

4,0

5,0

5,0

4,0

Likviditet, %

1,0

0,9

1,1

1,5

1,8

Allmänna förutsättningar o
Tillhöriga per den 31 december, (antal)

Intäkts och kostnadsanalys (tkr) ***
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift, (tkr)
- varav slutavräkning **, (tkr)
Personalkostnader/verksamhetens intäkter, %
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter, %
Ekonomisk ställning

* ) För specifikation av begravningsverksamhetens resultat se not 2.
**) Se Redovisningsprinciper, Kyrkoavgift och begravningsavgift, för förklaring.
***)Pastoratet har, i enlighet med regler i K3, valt att inte räkna om Resultatet för året 2012.

Nyckeltalsdefinitioner

• Kyrko- och begravningsavgift (%) - Anges i procent av den
kommunalt beskattningsbara inkomsten.
• Eliminering av begravningsverksamhetens resultat - För
specifikation se not 2.
• Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.
• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) - Uppgiften
beräknas som resultaträkningens personalkostnader
dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens
intäkter.
• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%)
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- Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och
nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med
resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
• Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget
kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i
balansräkningen).
• Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som
årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
• Likviditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående
omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Organisation
Pastoratet har under 2016 fortsatt att bygga organisationen.
Arbetet med budgeten för 2017 genomfördes för första
gången enligt den nya modellen, då alla medel initialt är
gemensamma och därefter fördelas efter behov. Nära
kopplat till budgetprocessen har också ett arbete skett för
att förtydliga församlingsrådens uppgifter. I en organisation
som kyrkan är det viktigt med tydlighet och kunskap om
gränssnittet mellan styrning och ledning och de olika organens
uppgifter och ansvar.
På ledningssidan har tre församlingar fått nya
församlingsherdar, vilket också innebär en stor förändring i
pastoratets ledningsgrupp. Även om ledarbyte innebär ett
visst omtag, och att utvecklingsprocesser bromsas upp något,
är det positivt att pastoratet nu har ledare på plats i alla delar
och en ledningsgrupp som bygger för framtiden.

Verksamhet
Under våren genomfördes en biskopsvisitation. Ungefär
vart åttonde år besöker biskopen och personal från
stiftskansliet pastoratet för att samtala om verksamheten.
Biskopsvisitationen genomfördes under fem dagar i mars och
fem dagar i maj och avslutades med en visitationsgudstjänst.
Biskopsvisitationen är en del i fullgörandet av stiftets tillsynsoch främjandeuppdrag gentemot församlingar och pastorat.
Pastoratet har ett övergripande mål att hela pastoratet
ska leva. Ett led i arbetet för detta är att det ska finnas liv
i alla kyrkor. Under 2016 utsågs kaplaner i alla kyrkor och
ett program för att utrusta och stärka kaplanerna i deras
roller startades. Kaplansprogrammet kommer att fortgå och
utvecklas under de kommande åren.
En effekt av att den gamla samfälligheten blev ett pastorat
är att det i pastoratet på ett mycket enklare sätt går att driva
projekt som omfattar helheten. Därför kunde Diakonicentrum,
DC, starta under hösten 2015 och under 2016 har
verksamheten växt och etablerats. DC betraktas idag av
många aktörer som en given samarbetspartner, framför allt
när det gäller ungas psykiska hälsa.
Under hösten 2016 presenterades den sk
”Krematorieutredningen” för kyrkorådet. Frågeställningen
är om nya ugnar ska installeras eller om ett samarbete med

Framtida utveckling (tkr)
Kyrkoavgift
Ekonomisk utjämning

Plan 2019

Linköpings krematorium, där ledig kapacitet finns, istället ska
inledas. Även om transporter till Linköping ska ske behövs
investeringar i krematoriet för att personalutrymmen mm
ska hålla modern standard. Oavsett vägval kommer det att
resultera i stora investeringskostnader och kyrkofullmäktige
väntas fatta beslut i frågan i april 2017.

Finansiellt
Församlingshemmet Matteusgården såldes under våren
till IOGT-NTO. Det innebar en minskad bruksarea på ca
3500 m2 för pastoratet, och försäljningen resulterade i en
reavinst på 16,5 mkr. Under året har pastoratets placeringar i
mikrofinansbolag också varit i fokus. Ett resultat av detta är bl
a att nedskrivningar har skett. Bolagen Jamiibora Scandinavia
AB och Nordic Micropcap Investment AB genomförde
nyemissioner, och innehaven i dessa bolag har skrivits ner till
nyemissionskursen med totalt 16,5 mkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Från och med 2017 gäller en ny enhetlig begravningsavgift
för hela landet. Avgiften för 2017 är beslutad av
Kammarkollegiet och blir 24,6 öre per hundralapp. Fram till
2016 var begravningsavgiften 20 öre per hundralapp för
folkbokförda inom Norrköpings pastorat, vilket innebär en
mindre höjning. Den enhetliga avgiften tas ut från och med
2017 och syns på skattsedeln 2018.

Finansiella instrument

Pastoratet gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer
för finansiella instrument. Pastoratets riktlinjer för
kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige
fastställt medelsförvaltningspolicy . Gällande policy
antogs i slutet av år 2015 och innehåller bland annat
etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt
regler för portföljsammansättning . Vid utgången av 2016
hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav ett
marknadsvärde om 225,7 mkr (236,6) och marknadsvärdet
på de kortfristiga placeringarna uppgick till 11,1 mkr (2,1),
totalt 236,8 mkr (238,7).

Plan 2018 Budget 2017

Förändring
mellan 2016 &
o
Utfall 2016
2017 (%)

157 149

155 589

150 778

144 601

4,3%

-6 281

-7 042

-7 677

-7 526

2,0%

150 868

148 547

143 101

137 075

4,4%

Pastoratets ekonomi bestäms långsiktigt av antalet
kyrkotillhöriga. I det kortare perspektivet har konjunkturläget
i den omgivande ekonomin en stor inverkan. Trenden med
fallande medlemstal fortsätter men har för Norrköpings
del mildrats genom en nettoinflyttning. En fortlöpande
anpassning till omvärlden blir nödvändig både vad gäller
verksamhetsinriktning och ekonomistyrning. Om så sker har
vår kyrka goda möjligheter att verka även i framtiden.
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Miljöinformation

Pastoratet bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
miljölagen. Tillståndet avser krematorieverksamhet.
Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 1 % (1%) av
pastoratets
intäkter.
Krematorieverksamheten kontrolleras regelbundet enligt
gällande bestämmelser. Inga gränsvärden vad gäller utsläpp till
luft har regelbundet överskridits under 2016, för kvicksilver
och koldioxid ligger utsläppsvärdena väl under gränsvärdena.
Om vid något tillfälle s.k. bypass förekommer anmäls detta
till kommunens miljöansvariga tillsynsrepresentant. Under
2016 finns inga kända bypass rapporterade. Bypass inträffar
när systemets filteranläggning för förbränningsluft av någon
anledning är satt ur funktion och orenad luft går ut genom
skorstenen. I övrigt förekommer inga specifika utsläpp till
vatten eller mark.
Övriga delar i krematorieverksamheten kontrolleras
regelbundet och en årlig miljörapport upprättas. Utöver den
årliga miljörapporten görs en periodisk besiktning vart fjärde
år (2016) och ytterligare, men med olika tidsintervaller,
utförs bl.a. följande kontroller och service; tillsynsbesök
från kommunen och räddningstjänsten, provtagning av
avloppsvatten, kontroll av kyl- och värmepumpsaggregat,

Kollekter
(tkr)
o

besiktning av tryckluftsaggregat, mätning av emissioner
till luft, provtagning av kondensvätska, damm i rökgaser,
kontroll av köldmedia, OVK (obligatorisk ventilationskontroll),
kompressorer, kyltork, oljeavskiljare, sotning, ventilation och
jalusiport.
Nuvarande tillstånd gäller, nytt tillstånd har ej sökts under
2016.
Den utredning som påbörjades under 2013 och
återupptogs under 2015 vad gäller krematoriets framtid
har slutförts under 2016. Beslut kommer att fattas av
Kyrkofullmäktige 26 april 2017. Två alternativ utreds,
alternativen är om- och tillbyggnad av befintligt krematorium
eller samarbete med annan aktör, Linköping, vad gäller
Norrköpings pastorats kremationer. Olika miljöaspekter har
beaktats i utredningsarbetet.
Kompostanläggningen på Norra kyrkogården är
tillståndspliktig och ett provtagningsprogram för bl.a.
lakvatten har börjat utformas under 2016 i samarbete med
Norrköpings kommun.
En arbetsgrupp har tillsatts under 2016 och påbörjat
arbetet med målet att kyrkogårdsförvaltningen ska
miljödiplomeras.

2016

2015

2014

2013

2012

285

293

277

269

307

62

74

59

98

84

Förmedlade församlingskollekter

259

342

289

330

245

Församlingskollekt till egen verksamhet

139

135

170

165

226

Summa kollekter

745

844

795

862

862

Förmedlade rikskollekter
Förmedlade stiftskollekter

Förvaltade stiftelser

En riks eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och
på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och
dag fastställs i kyrkostyrelsen respektive Domkapitlet.
Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad
församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk
person. Förmedlade kollekter tas inte upp i pastoratets
resultaträkning.

Norrköpings pastorat förvaltar för församlingarnas räkning ett
stort antal stiftelser och gåvor med en samlad förmögenhet
om 29 mkr (29). Stiftelserna fördelar sig på följande område:
Hjälpverksamhet (25 st), ungdoms vård och fostran (13 st),
kyrkliga ändamål och församlingsvård (25 st),
utbildning (4 st) och kör- och musikverksamhet (3 st).
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Resultaträkning
o

Not

2016

2015

Verksamhetens intäkter

0

Kyrkoavgift

0

144 601

145 479

Begravningsavgift

2

49 419

48 706

Ekonomisk utjämning

3

-7 526

-7 754

Utdelning från prästlönetillgångar

4

1 915

2 269

Erhållna gåvor

5

139

152

Erhållna bidrag

6

14 510

12 064

7, 8

13 192

12 436

9

16 664

4 226

232 914

217 578

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

0

0

Övriga externa kostnader

10, 11

-75 817

-65 808

12

-132 677

-126 851

-12 782

-11 512

-221 276

-204 171

11 638

13 407

0

0

0

13

-9 341

3 166

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

-1 067

262

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-2

-3

Resultat efter finansiella poster

0

1 228

16 832

1 228

16 832

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

0

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från finansiella anläggningstillgångar

0
Årets vinst
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Balansräkning
o

Not

2016-12-31

2015-12-31

Tillgångar

0

0

0

Anläggningstillgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Byggnader och mark

14

172 361

169 036

Inventarier, verktyg och installationer

15

12 988

13 736

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

16

0

0

27 746

13 418

213 095

196 190

0

0

0

13, 17

199 175

219 621

412 270

415 811

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

0

0

0

Kundfordringar

0

599

547

Övriga fordringar

0

1 351

929

18

23 832

8 029

0

25 782

8 029

19

15 578

28 807

Summa omsättningstillgångar

0

41 360

38 312

Summa tillgångar

0

453 630

454 123

o

0
0

0

0

0

0 402 663

385 832

1 228

16 832

403 891

402 664

20

993

913

0

0

0

21

7 664

7 520

Summa långfristiga skulder

0

7 664

7 520

Kortfristiga skulder

0

0

0

Skuld till begravningsverksamheten

2

6 354

7 622

Leverantörsskulder

0

13 248

11 720

Gravskötselskuld

21

892

869

Övriga skulder

22

6 337

5 757

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

14 251

17 058

Summa kortfristiga skulder

0

41 082

43 026

Summa eget kapital och skulder

0

453 630

454 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

0

Eget kapital och skulder

0

Eget kapital

0

Balanserat resultat
Årets vinst
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Gravskötselskuld
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Förändringar
o

i eget kapital

Balanserat resultat

Eget kapital 2015-12-31

Årets resultat Summa eget kapital
402 663

385 831

16 832

16 832

-16 832

0

1 228

1 228

402 663

1 228

403 891

Not

2016

2015

Den löpande verksamheten

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

0

1 228

16 832

0

0

0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

0

0

0

Av- och nedskrivningar

0

29 708

15 991

Ökning/minskning av avsättningar

0

80

-53

-21 295

-4 406

9 721

28 364

9 721

28 364

0

0

-16 277

15 007

-1 945

-417

144

23

-8 357

42 977

0

0

0

0

-29 686

-35 085

16 664

2 831

-110 470

-17 580

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

118 620

14 469

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 872

-35 365

0

0

-13 229

7 612

28 807

21 195

15 578

28 807

Omföring av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Kassaflödesanalys
o

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig
gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
24

Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen
(1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare
tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans
Redovisningskommitté (KRED).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år, om inget annat anges.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas.
Kyrkoavgift och begravningsavgift
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften.
I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund
får Svenska kyrkan statlig hjälp med uppbörd, taxering
och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet
av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter
avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad
att uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolftedel
per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker
en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka.
Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna
från staten. Begravningsavgiften intäktsredovisas på
motsvarande sätt.
Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits.
Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som
villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till
anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på
anläggningstillgångarna.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången.
Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell
anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande
komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara
väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter
utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponentens bokförda värde och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas
som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga
verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Mark, med undantag av begravningsplatsens mark
har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande
avskrivningstider tillämpas
o

År

Kyrkogårdsmark

50

Bilar
Datautrustning

5-10
3-5

Leasing
All leasing, både när pastoratet är leasetagare och leasegivare,
redovisas som operationell leasing dvs leasingavgifterna,
inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/
kostnad linjärt över leasingperioden. Uppgifterna om avgifter
i noten är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod
avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en
tillgång.

Övriga inventarier, verktyg och installationer

Tak

40

Materiella anläggningstillgångar
I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade
enligt två olika definitioner i K3:
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång
är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva
näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).
För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång
också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella
ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den
senare regeln då pastoratets ändamål är religiös verksamhet.
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som
inte längre uppfyller något av kraven ovan för att definieras
som materiella anläggningstillgångar.
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 25 tkr har
utifrån väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Fasad

40

Stomkomplettering

20

Inre ytskikt

20

Fasta byggnadsinventarier

20

Byggnadsinstallationer

20

Övriga installationer

10

22
11

5-10
0

Byggnader
Markanläggning
Stomme

0
20
33/50/75

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en materiell
anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör
göras.
Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två
huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som
materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar
som används för att ge ekonomiska fördelar/kassaflöde
skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella
anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet
skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns en grund- och en
förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs
i tilläggsupplysning i förekommande fall.

mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp
eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas
med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av
den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och
visar pastoratets in- och utbetalningar uppdelade på
löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller
finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificerar pastoratet,
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när pastoratet
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
pastoratet har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av
en eller flera osäkra framtida händelser.

Långfristiga värdepappersinnehav - portföljvärdering
Pastoratet har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen
ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i
balansräkningen. För de instrument som ingår i tillämpas
värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär
att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av
nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot
orealiserade vinster inom portföljen.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en finansiell
anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning
av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i
tilläggsupplysning i förekommande fall.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i
efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
23
12

Not 2 Begravningsverksamhet

Not 3 Ekonomisk utjämning

Pastoratet är huvudman för begravningsverksamheten inom
pastoratets geografiska område. Begravningsverksamheten
finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften
får inte användas till annat än de uppgifter som anges i
begravningslagen.

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt
utjämningssystem. Syftet med utjämningen är att omfördela
en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en
rikstäckande kyrklig verksamhet. Kyrkomötet beslutar om
kriterierna för utjämningen.

2016

2015

0

0

48 151

47 274

3 604

3 426

51 755

50 700

0

0

0

0

Personalkostnader

-26 038

-25 053

Övriga kostnader

-24 004

-23 751

Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

-2 856

-3 226

Summa verksamhetens kostnader

-52 898

-52 030

0

0

0

0

-125

-102

-1 268

-1 432

Begravningsverksamhetens
resultatsammanställning
Verksamhetens intäkter
Begravningsavgift - erhållet under
året
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella poster
Räntekostnader
Begravningsverksamhetens
överskott/underskott

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar
Pastoratet innehar 7 092 (7 092) andelar i avkastningen
från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.
Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter.
Minst 50 % av avkastningen går till församlingar och pastorat
som har andelar i avkastningen och resterande går till det
inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget
inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.
Utdelning per andel var 270 kr (320), vilket innebär en total
utdelning på 1 915 tkr (2 269).

Not 5 Erhållna gåvor
o

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Församlingskollekter till egen
verksamhet
Gåva till församlingens verksamhet

2016

2015

0

0

139

135

-

17

139

152

Pastoratets verksamhet bygger till viss del på ideella
arbetsinsatser. Totalt har ca 700 personer varit engagerade i
olika delar av verksamheten på ideell basis. Motsvarande siffra
för 2015 var ca 800 personer.

0
Begravningsavgift redovisad i
resultaträkningen

0

0

48 151

0 47 274

Avgående överskott/
tillkommande underskott enligt
resultatsammanställningen

1 268

1 432

Summa begravningsavgift
redovisad i resultaträkningen

49 419

Begravningsavgift - erhållet under
året

Pastoratets skuld till
begravningsverksamheten
Ingående fordran
Begravningsverksamhetens
överskott/underskott
Utgående skuld

48 706

0

0

7 622

9 054

-1 268

-1 432

6 354

7 622

Kommentar till väsentlig skuld till
begravningsverksamheten
Det budgeterade resultatet för Begravningsverksamheten
uppgick till -9,6 mkr att jämföras med utfallet på -1,3 mkr.
Avvikelsen beror huvudsakligen på undehållskostnader för
fastigheter som inte genomförts under året.

Not 6 Erhållna bidrag

2016

2015

0

0

Kyrkoantikvarisk ersättning

1 157

-

Övriga bidrag från stiftet

1 970

1 662

Driftbidrag till kyrkans förskola

8 362

7 796

Arbetsmarknadsbidrag

1 878

1 859

Övriga bidrag

1 143

747

14 510

12 064

o

2016

2015

Gravskötselintäkter

5 841

5 505

Hyresintäkter

1 563

1 829

375

383

5 413

4 719

13 192

12 436

o

Bidrag och offentliga bidrag
redovisade i resultaträkningen

Not 7 Nettoomsättning

Deltagaravgifter
Övriga intäkter
Summa
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Not 8 Operationella leasingavtal - leasegivare

Not 11 Operationella leasingavtal - leasetagare

o

o

2016

2015

0

0

1 136

520

688

497

1 241

1 426

Framtida minimileaseavgifter som
kommer att erhållas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem 5 år
Under perioden erhållna
leasingavgifter

Pastoratet hyr ut ett antal kontorsrum i Kyrkans hus.

2016

2015

0

0

Förfaller till betalning inom ett år

4 190

4 298

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

7 028

8 089

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

4 111

2 619

Framtida minimileaseavgifter
som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

Ett antal lägenheter hyrs ut i ett av församlingshemmen.

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda
inventarier, fordon och lokaler.

Not 9 Övriga verksamhetsintäkter

o

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 16 664 tkr
(2 831), varav 16 475 tkr avser vinst vid försäljning av
Matteusgården under 2016.

Medelantalet anställda

Not 12 Personal

Kvinnor
Män
Totalt medelantal anställda

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2016

2015

Kvalificerade revisorer

0

0

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB

0

0

298

298

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

42

43

Övriga tjänster

46

45

386

386

0

0

0

0

16

16

-

1

16

17

o

Revisionsuppdrag

Övriga valda revisorer
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt
lag ankommer på pastoratets revisorer att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådana arbetsuppgifter.

2016

2015

0

0

143

148

87

95

230

243

I medelantalet anställda ingår inte
0
0
anställda som uppburit ersättning
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit
som understiger ett halvt
ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 150 kr
prisbasbelopp 22 150 kr (22 250).
(22 250). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
Detta har gjorts med stöd av BFNAR
2006:11.
Könsfördelningen i kyrkorådet och
bland ledande befattningshavare

0

0

Antal ordinarie kyrkorådsledamöter
på balansdagen

0

0

Kvinnor

7

8

Män

10

9

Totalt

17

17

Antal ledande befattningshavare på
balansdagen

0

0

Kvinnor

6

6

Män

2

2

Totalt

8

8

Löner, arvoden och andra
ersättningar*

0

0

1 025

1 091

88 611

84 171

89 636

85 262

Ledamöter i kyrkoråd samt
kyrkoherde
Anställda

*Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet,
församlingsrådet m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på
raden Personalkostnader.
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0
Arbetsmarknadsbidrag
Under året erhållet
arbetsmarknadsbidrag
Ersättning till ordförande i kyrkoråd
Till ordförande i kyrkorådet har
ersättning utgått med
Pensionskostnader och andra
avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild
löneskatt
Andra sociala avgifter enligt lag och
avtal

2016

2015

0

0

1 878

1 859

0

0

49

49

0

0

5 787

6 401

29 941

28 130

Ingående bidrag och
offentliga bidrag

35 728

34 531

Pastoratet har inga övriga utfästelser om pensioner eller
avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 13 Resultat från finansiella investeringar
0

2016

2015

Resultat från finansiella
anläggningstillgångar
Räntor

0

0

1 322

1 600

Utdelning

1 633

4 470

Realisationsresultat vid försäljning

4 631

1 575

-16 927

-4 479

-9 341

3 166

Nedskrivning
Summa

Nedskrivning har skett i onoterade aktier till senaste
nyemissionskursen.

Not 14 Byggnader och mark
0 2016-12-31 2015-12-31
393 741

345 029

6 723

2 583

Omklassificeringar

13 888

46 129

Försäljningar och
utrangeringar

-7 215

-

407 137

393 741

-28 587

-13 458

Årets bidrag och offentliga
bidrag

-1 016

-

Omklassificeringar

-3 503

-15 129

Utgående ackumulerade
bidrag och offentliga
bidrag

-33 106

-28 587

Netto anskaffningsvärde

374 031

365 154

Ingående avskrivningar

-139 518

-130 967

3 890

-

-9 442

-8 551

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-145 070

-139 518

Ingående nedskrivningar

-56 600

-56 600

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-56 600

-56 600

Utgående redovisat värde

172 361

169 036

Ingående
anskaffningsvärde
Inköp

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Försäljningar och
utrangeringar
Årets avskrivningar

Erhållna bidrag avser kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) som
aktiverats under året.
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31

2015-12-31

81 900

77 305

2 590

4 996

-21 946

4 996

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

62 544

81 900

Netto anskaffningsvärde

62 544

81 900

-68 164

-65 456

Försäljningar och
utrangeringar

21 946

253

Årets avskrivningar

-3 338

-2 961

-49 556

-68 164

12 988

13 736

o
Ingående
anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och
utrangeringar

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat
värde

Not 16 Pågående nyanläggning och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2016-12-31

2015-12-31

Ingående balans

13 418

16 764

Utgifter under året

31 719

57 912

Under året erhållna bidrag
och/eller offentliga bidrag

-3 503

-15 129

-13 888

-46 129

27 746

13 418

o

Under året färdigställda
tillgångar
Utgående balans

Pågående nyanläggning avser tre kyrkorenoveringar varav två
avser underhållsprojektet Klimatskärm. Dessa två är de sista i
det femåriga underhållsprojektet Klimatskärm.
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Not 17 Värdepappersinnehav
Värdepappersinnehav (tkr)

Anskaffnings värde

Bokfört värde

Marknadsvärde
bokslutsdag

0

0

0

43 086

43 086

55 186

Långfristiga värdepappersinnehav
Noterade aktiefonder
Noterade räntebärande värdepapper

113 781

113 780

118 379

Onoterade långfristiga placeringar

41 150

20 344

41 150

Övriga långfristiga placeringar

11 000

11 000

11 000

209 017

188 210

225 715

10 020

9 420

9 532

1 545

1 545

1 545

11 565

10 965

11 077

220 582

199 175

236 792

Kortfristiga placeringar
Noterade räntebärande värdepapper
Övriga kortfristiga placeringar
Summa värdepappersinnehav
2016-12-31

2015-12-31

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

224 100

219 414

Investeringar under året

110 470

19 155

Försäljningar/avyttringar

-113 989

-14 469

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

220 581

224 100

-4 479

-

Årets nedskrivningar

-16 927

-4 479

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

-21 406

-4 479

199 175

219 621

o

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

Utgående bokfört värde

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
o

Försäkringspremier
Upplupna ränteintäkter
Kyrkoantikvarisk ersättning
(KAE)
Övriga poster
Summa

2016-12-31

2015-12-31

1 193

1 170

838

1 534

20 581

2 866

1 220

2 459

23 832

8 029

28
17

Not 19 Kassa och bank

Not 21 Gravskötselskuld

Av behållningen på kassa och bank utgör 13 845 tkr (26
276) behållning på det s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i
juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå.
De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär
att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt
banktillgodohavande.

o

Not 20 Avsättningar

2015-12-31

0

0

913

966

80

-

Återfört outnyttjat belopp

-

-53

Avsättning vid årets slut

993

913

Förmånsbestämd
ålderspension
Avsättning vid årets början
Nya avsättningar

2015-12-31

0

0

1 281

1 301

Pastoratets åtaganden
(serviceverksamhet)

6 383

6 219

0

7 664

7 520

21

21

871

848

Långfristig
gravskötselskuld
Begravningsverksamhetens åtaganden

2016-12-31

o

2016-12-31

Enligt kyrkans tjänstepensionsavtal har anställda med en
månadslön överstigande cirka 37 tkr (2016) under vissa
förutsättningar rätt till förmånsbestämd tjänstepension.
Försäkring av intjänad pensionsrätt sker året efter
inkomståret. Vid upprättande av denna årsredovisning
är premiekostnaden inte känd för 2016 varför den
förmåndbestämda tjänstepensionen redovisas som en
avstättning. Även särskild löneskatt ingår i beloppet.

Kortfristig gravskötselskuld
Begravningsverksamhetens åtaganden
Pastoratets åtaganden
(serviceverksamhet)

892
869
Andel av gravskötsel0
0
skulden som förfaller
Andel
som förfaller senare än 5 år
senareav
ängravskötsel-skulden
5 år efter
efter
balansdagen
balansdagen
Begravningsverksamhetens åtaganden

1 213

1 230

Pastoratets åtaganden
(serviceverksamhet)

3 557

3 590

4 770

4 820

0

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden påbörjade från år 2000 utgör
kyrklig verksamhet (serviceverksamhet).

Not 22 Vidareförmedlade bidrag
2016-12-31

2015-12-31

Ingående skuld

136

183

Under året mottagna
bidrag

680

1 027

-663

-1 074

153

136

o

Under året förmedlade
bidrag
Utgående skuld
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
2016-12-31

2015-12-31

Upplupna semesterlöner

6 974

6 817

Upplupna sociala avgifter

2 642

2 573

Upplupna pensionskostnader

4 101

3 921

534

3 747

14 251

17 058

2016-12-31

2015-12-31

o

Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa

Not 24

Likvida medel

o

0

Specifikation av likvida
medel vid årets slut
Kassa
Bank
0

20

34

15 558

28 773

15 578

28 807
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Årsredovisningens undertecknande
För Norrköpings pastorat för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31
Organisationsnummer 252003-0244
Norrköping 29 mars 2017
Kyrkorådets ledamöter:
Bo Wetterhall
Ordförande

Thomas Wärfman
Kyrkoherde

Börje Forsling

Anne Olofsson

Gun Andersson

Gertrud Bard

Ragnhild Bertius

Jan Hansson

Malin Hansson

Michael Hörnquist

Daniel Johansson

Tomas Kjellgren

Anne-Lie Nielsen

Gunnar Bredin

Lena Wass

Göran Wellander

Kurt Willner

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 april 2017.

Iris Widholm

Bengt Moreau

Andreas Landin
Auktoriserad revisor
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011-24 10 00
www.svenskakyrkan.se/norrkoping
www.facebook.com/svenskakyrkannorrkoping
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