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Styrelsen för Uppsala stift, org.nr. 252010-0013, avger härmed följande årsredovisning

Förvaltningsberättelse
präster och diakoner. Vid utgången av 2018 var stiftet 
indelat i 7 kontrakt och 127 församlingar, varav 93 
ingår i 27 pastorat med mer än en församling medan 
34 församlingar är självständiga.
I Uppsala stifts strategidokument gällande perio-
den 2015–2018 anges fem prioriterade områden för 
stiftets verksamhet: förvaltning, växt av tro och liv, 
ledarstöd, pastoralstrategi med fokus på dop och kon-
firmation samt samverkan.

Organisation
Uppsala stifts högsta beslutande organ är stiftsfull-
mäktige, som består av 67 ledamöter och 42 ersättare. 
Stiftsfullmäktige väljs genom direkta val för en man-
datperiod av fyra år. Fullmäktige utser stiftsstyrelse 
och förtroendevalda ledamöter till domkapitlet för 
samma mandatperiod. Domkapitlet har ett självstän-
digt ansvar som tillsynsorgan över präster och diako-
ner samt är överklagandeinstans.

Stiftets tjänstemannaorganisation, totalt 91 perso-
ner, omfattar personal placerad vid kansliet i Uppsala, 
medarbetare vid stiftsgårdarna Breidagård och Under-
svik, Servicebyrån med placering i Gävle samt den 
personal som arbetar med skogsförvaltningen. Även 
de som präst- och diakonvigts och gör sin pastorsad-
junkts- eller introduktionstjänst är formellt anställda 
av Uppsala stift.

Personal
Uppsala stift tillämpar Svenska kyrkans kollektivavtal 
vilket innebär att samtliga anställda omfattas av tjäns-
tepensionsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskade- 
och olycksfallsförsäkring. Vid sidan av detta finns ett 
omställningsavtal som träder in vid arbetsbrist.

Allmänt om verksamheten
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som bedriver 
en rikstäckande verksamhet och organiseras på tre 
nivåer; den lokala, regionala och nationella. Kyrkans 
uppgifter regleras genom lag (1998:1591) om Svenska 
kyrkan och kyrkoordningen. Församlingen är det 
lokala pastorala området och församlingens grundläg-
gande uppgift, enligt 2 kap. 1 § i kyrkoordningen, är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. Syftet med verksamheten är att 
människor ska komma till tro på Kristus och leva i 
tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds 
rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Stiftet utgör den regionala organisation vars grund-
läggande uppgift, enligt 6 kap. 1 § i kyrkoordningen, 
är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Där-
utöver har stiftet också förvaltande uppgifter, främst 
förvaltningen av prästlönetillgångarna, vars ekonomi 
och redovisning hanteras enskilt.

Svenska kyrkan på nationell nivå ansvarar, enligt 
inledningen till fjärde avdelningen i kyrkoordningen, 
för kyrkans gemensamma angelägenheter i fråga om 
inomkyrklig normgivning, överprövning av beslut, 
gemensam information, utbildning, samråd samt 
ekumeniska relationer och internationell diakoni och 
mission.

Uppsala stift är således en del av Svenska kyrkan 
och uppfyller sin grundläggande uppgift genom kon-
sultativ verksamhet inom flera områden, till exempel 
utbildning och fortbildning, rekrytering, att förvalta 
prästlönetillgångarna och att ansvara för kyrkliga val.

I Uppsala stift verkar två biskopar; ärkebiskopen 
och biskopen i Uppsala stift. Biskoparnas uppdrag är 
att bland annat genomföra visitationer och att viga 
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Resultat och ställning

Resultat
Stiftets verksamhet finansieras i huvudsak med kyrko-
avgifter och erhållen ekonomisk utjämning från natio-
nell nivå. Annan finansiering är stiftsgårdsverksamhet, 
intäkter från servicebyrån i Gävle, bidrag för särskilda 
ändamål som beviljats av Svenska kyrkan på nationell 
nivå samt övriga intäkter av mindre omfattning.

Förvaltningen av prästlönetillgångarna bär de egna 
kostnaderna fullt ut.

Årets resultat efter finansiella poster visar ett över-
skott på 3,5 miljoner kronor (underskott 5,5 miljoner 
kronor 2017). Det budgeterade resultatet var fastställt 
till ett underskott på 2,9 miljoner kronor.

Avvikelsen, i förhållande till budget, förklaras i 
huvudsak av vakanshållande av befattningar och 
därmed ej genomförd verksamhet. Ytterligare förkla-
ringar är bättre resultat för servicebyrån och stiftsgår-
darna, ej utnyttjade bidrag, högre kyrkoavgifter samt 
minskade kontraktskostnader på grund av annan 
indelning. 

Finansiell ställning
Stiftets finansiella ställning är fortsatt stark. Solidite-
ten uppgick till 80 procent (80 procent 2017).  
Eget kapital har ökat till 100,9 miljoner kronor  
(97,4 miljoner kronor 2017). 

Investeringar
Uppsala stifts totala investeringar under 2018 uppgick 
till omkring 2,1 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor 
2017). Större delen avser Stiftets hus i Uppsala samt 
biskopsbostaden.

Målsatt kapital
Stiftets målkapital fastställdes i maj 2015 till  
69 miljoner kronor för åren 2015 till 2019. Eget  
kapital överstiger i dagsläget fastställt målkapital  
med 31,9 miljoner kronor. Nytt beslut om målkapital 
tas under 2019.
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Flerårsöversikt 
Belopp i tkr (Not 1)

2018 2017 2016 2015 2014

Allmänna förutsättningar

Antal invånare 31 december 800 620 789 144 777 338 764 128 755 873

Antal kyrkotillhöriga 31 december 485 734 492 289 500 417 507 864 512 806

Antal kyrkotillhöriga i % av antal invånare 60,7 62,4 64,4 66,5 67,8

Kyrkoavgift (%) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Medelantalet anställda 91 97 94 96 87

Intäkts-och kostnadsanalys (tkr)

Verksamhetens intäkter 113 910 111 647 112 140 110 477 107 723

Verksamhetens kostnader 110 440 117 979 111 770 112 083 103 399

Verksamhetens resultat 3 470 -6 332 369 -1 606 4 324

Resultat från finansiella investeringar 63 793 1 244 115 2 438

Årets resultat 3 533 -5 539 1 613 -1 492 6 762

Kyrkoavgift (tkr) 46 345 44 101 42 119 42 216 41 209

varav slutavräkning (tkr) 2 706 150 3 411 1 710 1 461

Personalkostnader/verksamhetens intäkter i (%) 58 61 59 58 52

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 2 2 2 2 2

Ekonomisk ställning

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000

Eget kapital (tkr) 100 900 97 370 102 909 101 296 103 539

Soliditet (%) 80 80 83 80 83

Värdesäkring av eget kapital (%) 4 -5 2 -1 7

Likviditet (%) 237 237 283 202 249

Nyckeltalsdefinitioner
• Kyrkoavgift (%): Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
• Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%): Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med 

resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.
• Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter: 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 balansräk-

ningen).
• Värdesäkring av egna kapitalet (%): Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.
• Likviditet: Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
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Finansiella instrument
Uppsala stifts riktlinjer för kapitalförvaltningen reg-
leras i ett av stiftsfullmäktige fastställt medelsförvalt-
ningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 
2015 och innehåller bland annat samma etiska krite-
rier för placeringsval som finns hos Svenska kyrkan på 
nationell nivå. För placeringar i utländska värdepap-
per gäller bara placeringar framtagna eller godkända 
av nationell nivå. Vid utgången av 2018 hade stiftet 
långfristiga värdepappersinnehav till ett marknads-
värde av 27,6 miljoner kronor. Stiftet gör regelbundet 
en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument.

Framtida utveckling
Långsiktigt kan stiftet, utifrån medlemsprognoser, 
räkna med snävare ekonomiska ramar. Långsiktiga 
prognoser pekar mot en medlemsbas i stiftet på cirka 
450 000 medlemmar år 2025. Det ställer naturliga 
krav på prioritering och omställning. Stiftets roll har 
i viss mån förändrats efter beslut om strukturutred-
ningen, ”Närhet och samverkan”, där möjligheten för 
församlingar att samverka i gemensamma pastorat 
skapades. Dels förändras den kyrkliga geografin då 
vissa pastorat genom samverkan får möjlighet till 
utökad egen kompetens med fokus på församlingens 
grundläggande uppgift, dels krävs omfattande stöd i 
processer som rör kommande indelningsförändringar. 
Vidare har den nationella satsning som påbörjats för 
att utveckla och finna samverkanslösningar inom det 
administrativa området medfört ett utökat ansvar 
för stiftet. I Uppsala stift ger församlingar uttryck för 
behov av stöd inte minst när det gäller ansvaret för 
kyrkobyggnader och övriga fastigheter. Med utgångs-
punkt i de behov församlingarna ger uttryck för samt 
kyrkomötets beslut hösten 2016 om ”Gemensamt 
ansvar” får stiftet utökade uppgifter som avser fastig-
hetsregister och lokalförsörjningsplaner.

Effekterna av det nya inomkyrkliga utjämnings-
systemet behöver följas då det får särskilt negativa 
effekter för stiftet medan församlingar inom Uppsala 
stift påverkas positivt.

En stor utmaning är den vikande dopseden vilket 
behöver beaktas i prioritering liksom fortsatt utveck-
ling av konfirmandarbete. Människors lust och vilja 
att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan behöver tas 
på allvar och möjliggöras – ett paradigmskifte behö-
ver ske.

Flyktingsituationen i världen har i hög grad 
förändrat situationen i många församlingar. En stor 
utmaning men också en stor möjlighet finns för 

Väsentliga händelser under året
Ett nytt kyrkligt utjämningssystem togs i bruk 2018 
vilket innebär att stiftet succesivt under en fyraårs-
period får betydligt lägre intäkter. Ett nyvalt stiftsfull-
mäktige fattade våren 2018 beslut om en strategisk 
inriktning kommande fem år samt att anpassa verk-
samheten till rådande ekonomisk situation. Beslut 
fattades att försälja en av stiftets två stiftsgårdar, 
Breidagård, samt att stiftet inte längre ska bedriva 
konfirmationsläger i egen regi. Ytterligare åtgärder 
för att minska utgifterna väntar samt omställning av 
verksamhetens inriktning med utgångspunkt i de upp-
drag som kyrkomötet fattat beslut om. Med anledning 
av rådande ekonomisk situation och i avvaktan på ny 
biskop har ett flertal befattningar vakanshållits för att 
möjliggöra omställning och nysatsningar.

Stiftet har även 2018 förmedlat ekonomiskt och 
verksamhetsrelaterat stöd till församlingar rörande 
det omfattande flyktingarbete som bedrivits i många 
av stiftets församlingar. Uppsala stift har också ansva-
rat för genomförande av två större stiftsövergripande 
projekt; utbildning “Med rötter och fötter” samt “Hur 
får vi dem att stanna” – nätverksbyggande mellan 
glesbygdsförsamlingar.

Hösten 2018 genomfördes biskopsval då biskop 
Ragnar Persenius med anledning av pensionering 
lägger ner biskopsstaven den 24 februari 2019. Den 
6 november valdes teologie doktor, docent i religions-
filosofi, Karin Johannesson till ny biskop i Uppsala 
stift. Biskopsbostaden renoverades under hösten och 
vintern 2018–2019. 

Väsentliga händelser efter  
räkenskaps årets utgång
Alla församlingars/pastorats presidier inbjöds i januari 
till konferens. Information gavs om beslut i kyrko-
möte och stiftsfullmäktige som får betydelse för den 
lokala enheten. Stiftsstyrelsen genomförde i början av 
februari den andra delen i gemensam fortbildning för 
stiftsstyrelserna i Luleå, Härnösand och Uppsala stift. 
Biskop Ragnar avslutade sin långa biskopsgärning,  
19 år, med en avslutande turné i stiftets kontrakt. 
”Längtan möter närvaro”- biskopens herdabrev låg 
till grund för innehåll i föredrag och samtal. Vid 
kvällsmässa i Uppsala domkyrka söndagen den  
24 februari lade biskop Ragnar ner staven.

I samband med gudstjänst i Uppsala domkyrka 
söndagen den 3 mars vigdes biskop Karin Johannes-
son till sitt uppdrag.
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Svenska kyrkan att bidra i religionsdialog och tillsam-
mans med andra aktörer skapa förutsättningar för 
ett lyckat integrationsarbete. Kraven ökar på tydliga 
prioriteringar i verksamheten, med fokus på de verk-
samhetsområden som anses viktigast att utveckla och 
upprätthålla. Med på sikt minskade personalresurser 
ställer det i sin tur krav på flexibilitet hos de anställda. 
Viljan och förmågan att arbeta inom andra verksam-
hetsområden än de traditionella sätts på prov, liksom 
arbetsgivarens förmåga att uppmuntra och tillhanda-
hålla kompetensutveckling i olika former. Framtida 
prognostiserade kyrkoavgiftsintäkter är:
• 2019: 46,7 miljoner kronor
• 2020: 46,0 miljoner kronor
• 2021: 45,7 miljoner kronor

Förändringen mellan 2018 och 2019 är plus  
0,9 procent.

Resultatdisposition 
Resultatet efter finansiella poster visar ett överskott på 
3 533 195:12 kronor. Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfull-
mäktige att resultatet överförs i ny räkning.

Miljöinformation
Stiftet bedriver ingen, enligt miljöbalken, tillstånds- 
eller anmälningspliktig verksamhet.

Förvaltade stiftelser 
Stiftet förvaltar sju (7) stiftelser med ett totalt  
utgående eget kapital om 2,8 miljoner kronor 
(2,8 miljoner kronor).
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Resultaträkning
Belopp i tkr (Not 1)

Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 46 345 44 101

Erhållen inomkyrklig utjämning 2 43 116 42 703

Erhållna gåvor 3 1 1

Erhållna bidrag 3 2 675 3 801

Nettoomsättning 4 21 773 21 041

Summa verksamhetens intäkter 113 910 111 647

Verksamhetens kostnader

Lämnad inomkyrklig utjämning 2 -13 278 -18 260

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -1 527 -1 626

Övriga externa kostnader 5,6 -27 369 -27 489

Personalkostnader 7 -66 018 -68 289

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -2 248 -2 315

Summa verksamhetens kostnader -110 440 -117 979

Verksamhetens resultat 3 470 -6 332

Resultat från finansiella investeringar 8

Resultat från finansiella anläggningstillgångar 41 623

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 170

Summa resultat från finansiella investeringar 63 793

ÅRETS RESULTAT 3 533 -5 539
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Balansräkning
Belopp i tkr (Not 1)

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9, 10 35 463 34 455

Maskiner och inventarier 11 3 798 3 432

Pågående nybyggnation avseende materiell anläggn. 12 509 2 150

Summa materiella anläggningstillgångar 39 770 40 037

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 13 27 604 24 948

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 604 24 948

Summa anläggningstillgångar 67 374 64 985

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 836 4 903

Övriga fordringar 2 810 3 105

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 697 1 009

Summa kortfristiga fordringar 7 343 9 017

Kassa och bank 15 50 660 46 980

Summa omsättningstillgångar 58 003 55 997

SUMMA TILLGÅNGAR 125 377 120 982

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Balanserat resultat 97 372 102 909

Årets resultat 3 533 -5 539

Summa eget kapital 100 905 97 370

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 345 3 088

Övriga skulder 16 8 883 12 495

Villkorade bidrag 17 7 487 1 179

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 4 757 6 850

Summa kortfristiga skulder 24 472 23 612

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 125 377 120 982
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Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 101 296 1 613 102 909

Omföring av föregående års resultat 1 613 -1 613

Årets resultat -5 539 -5 539

Utgående balans 2017-12-31 102 909 -5 539 97 370

Ingående balans 2018-01-01 102 909 -5 539 97 370

Omföring av föregående års resultat -5 539 5 539

Rättelse av fel före räkenskapsårets början 2 2

Årets resultat 3 533 3 533

Eget kapital 2018-12-31 97 372 3 533 100 905
   

Förändringar av eget kapital
Belopp i tkr
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr (Not 1)

2018 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 3 533 -5 539

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 2 248 2 314

Värdereglering finansiella anläggningstillgångar 585 93

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -50 -

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -75 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet

6 241 -3 132

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Minskning av kortfristiga fordringar 1 674 11 130

Ökning av kortfristiga skulder  860 2 274

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 775 10 272

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 905 -2 918

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 50 -

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -3 240 -708

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 095 -3 626

Årets kassaflöde 3 680 6 646

Likvida medel vid årets början 46 980 40 334

Likvida medel vid årets slut 50 660 46 980
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Noter 
Belopp i tkr

kyrkoordningen kan Svenska kyrkans högsta beslu-
tande organ, kyrkomötet, besluta om att av nationella 
nivåns kapital fördela medel till regional och lokal 
nivå. Besluten är vanligtvis förenade med villkor. 
Intäktsredovisning sker då enligt de generella princi-
perna för bidrag i K3.

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 bidra-
gen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har redu-
cerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Nettoomsättning
Intäkt av varor och tjänster redovisas normalt vid 
försäljningstillfället.

Lämnad inomkyrklig utjämning  
och lämnade övriga bidrag
Stiftet utgör en länk i det inomkyrkliga utjämningssys-
tem som beskrivs under Erhållen inomkyrklig utjäm-
ning. Såväl lämnad inomkyrklig utjämning som övriga 
lämnade bidrag skuldförs normalt när beslut om bidrag 
fattas såvida det inte av beslutet framgår att bidraget 
skall finansieras med kommande års intäkter. I det 
senare fallet skuldförs bidraget först under det finansie-
ringsår som anges i beslutet. Beslutade, ej skuldförda, 
lämnade bidrag redovisas som eventualförpliktelser.

Leasing
All leasing, både när stiftet är leasetagare och lease-
givare, redovisas som operationell leasing, det vill säga 
leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, 
redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperio-
den. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i 
nominella belopp. Med leasingperiod avses den period 
som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovi-
sas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Stiftets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229)

I den mån stiftet bedriver näringsverksamhet är 
huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. 
Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper
Stiftets årsredovisning har upprättats enligt årsredo-
visningslagens (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Vidare tilllämpas rekommendationer 
utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté 
(KRED). Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år, om inget annat anges.

Värderingsgrund
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde 
om inte annat anges.

Belopp
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) 
om inte annat anges. Beloppen inom parentes anger 
tidigare års värden.

Intäktsredovisning
Intäkter som erhållits eller kommer att erhållas för 
stiftets egen räkning redovisas till det verkliga värdet. 
Som för egen räkning inkluderas även medel där 
avsikten är att de helt eller delvis ska fördelas till 
andra juridiska personer men där fördelning grundas 
på beslut inom stiftet.

Kyrkoavgift
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. 
I enlighet med lag om avgift till registrerat trossam-
fund 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 förskott från 
staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt 
med utbetalningen av förskottet erhålls en avräkning 
av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaks. Kyrko-
avgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna 
från staten.

Erhållen inomkyrkligutjämning
Inom Svenska kyrkan finns ett utjämningssystem där 
Svenska kyrkans nationella nivå omfördelar medel 
mellan trossamfundets organisatoriska delar. Inom 
ramen för utjämningssystemet tilldelas stiften årligen 
medel för viss basverksamhet inom stiften (stiftsbi-
drag). Det beslutade stiftsbidraget erhålls via utbetal-
ning från nationella nivån. Stiftsbidrag intäktsförs det 
år de avser.

Utöver den utjämning som regleras inom ramen för 
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om den har naturlig anknytning till det allmännyt-
tiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. 
Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan 
i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklig-
hetsprincipen är tillämplig.

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten 
undantas frånbeskattning om fastigheten till mer än 
50 procent används för att främja det allmännyttiga 
ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har natur-
lig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.

Stiftet är befriad från inkomstskatt i sin ideella 
verksamhet eftersom den uppfyller kraven som sam-
hällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Stiftet bedriver, förutom sin ideella verksamhet, 
näringsverksamhet som är skattepliktig.

Stiftet har enligt upprättad deklaration en uppskju-
ten skattefordran som inte tagits upp som en fordran i 
balansräkningen eftersom den sannolikt inte kommer 
att kunna utnyttjas inom överskådligtid.

Materiella anläggningstillgångar 
I stiftet finns materiella anläggningstillgångar redovi-
sade enligt två olika definitioner i K3. Som grundregel 
gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk 
tillgång som innehas för att bedriva näringsverksam-
het (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde).

För ideell sektor gäller att materiell anläggningstill-
gång 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 stiftets ändamål är reli-
giös verksamhet.

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana till-
gångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan 
för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Maskiner och inventarier med ett anskaffnings-
värde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån 
väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet efter avdragför avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hän-
föras till förvärvet av tillgången. Bidrag och offentliga 
bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstill-
gång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

En materiell anläggningstillgång som har bety-
dande komponenter där skillnaden i förbrukning 
förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som 
separata enheter utifrån varje komponents nyttjande-
period. 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 anskaff-

ningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i 
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstid-
punkten. Utgifter för löpande reparation och under-
håll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas 
som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga 
verksamhetskostnader. Materiella anläggningstill-
gångar skrivs av systematiskt över tillgångensbedömda 
nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används.

Mark skrivs inte av då nyttjandeperioden är obe-
gränsad.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnadskomponente: 20-100 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och inventarier 5 år

Bilar 5 år

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en materiell anlägg-
ningstillgångs 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 klas-
sificering som materiell anläggningstillgång. Mate-
riella anläggningstillgångar som används för att ge 
ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt 
reglerna i K3 kapitel 27. De materiella anläggningstill-
gångar 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.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i enlighet med 
reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärdet.

Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar samt leverantörsskulder. Instrumen-
ten redovisas i balansräkningen när stiftet 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 stiftet 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.
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Långfristiga värdepappersinnehav
Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obli-
gationer och andra långfristiga värdepappersinnehav 
redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventu-
ell nedskrivning. Vid varje balansdag sker en prövning 
av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned 
ifall den bedöms ha ett lägre värde än bokfört värde 
och det kan antas att värdenedgången är bestående 
eller om värdenedgången bedöms vara väsentlig. Om 
det inte längre finns skäl för nedskrivningen åter-
förs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas 
i resultaträkningen. Räntefonder och aktiefonder 
värderas till lägsta värdets princip. Det innebär att vid 
prövning av lägsta värdets princip/prövning av ned-
skrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot 
orealiserade vinster innan nedskrivning görs.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggnings-
tillgångar. Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffnings-
värde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som skall 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mel-
lanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Här igenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar stiftets in- och utbetalningar 
hänförlig till den löpande verksamheten, och inves-
teringsverksamheten under en period. Kassaflödes-
analysen upprättas enligt indirekt metod, vilket 
innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner 
som inte medfört in- eller utbetalningar under perio-
den samt för eventuella intäkter eller kostnader, där 
kassaflödet hänförs till investeringsverksamheten. Som 
likvida medel klassificerar stiftet, kassamedel, kyrk-
kontot samt disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut.

Not 2. Erhållen och lämnad ekonomisk utjämning
Erhållen inomkyrklig utjämning 2018 2017

Särskild utjämningsavgift - 28 000

Stiftsbidrag 34 130 7 970

Migration 4 742 3 485

Riktat församlingsbidrag 3 063 2 374

Kyrkounderhållsbidrag 1 078 -

Övriga inomkyrkliga bidrag 103 874

Summa 43 116 42 703

Lämnad inomkyrklig utjämning

Andlig vård vid sjukhus 4 276 4 276

Migration 3 488 2 438

Kyrkolokaler 1 665 1 665

Andlig vård vid utbildningsanstalter 1 271 1 328

Kyrkounderhållsbidrag/kyrkobyggnadsbidrag 1 077 5 000

Andlig vård vid fängelser och häkten 1 055 1 055

Andlig vård vid militära förband 421 421

Projekt och liknande 336 336

Sverige-finska verksamheten 250 500

Projekt för församlingsutveckling - 807

Teckenspråkig verksamhet - 284

Andlig vård vid Arlanda flygplats - 282

Församlingar i glesbygd - 267

Återföring, lämnade ej utnyttjade bidrag -561 -399

Summa 13 278 18 260
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Not 3. Erhållna gåvor och bidrag  
Gåvor 2018 2017

Gåvor redovisade i resultaträkningen

Gåva till stiftets verksamhet 1 1

Summa 1 1

Bidrag

Bidrag redovisade I resultaträkningen

Statligt bidrag migration 1 430 2 650

Arbetsmarknadsbidrag 1 038 623

SIDA bidrag - 300

Övriga bidrag 206 228

Summa 2 674 3 801

Not 4 Nettoomsättning
2018 2017

Förvaltningsersättning från Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 11 205 11 226

Intäkter vid stiftsgårdarna 4 052 4 395

Intäkter vid servicebyrån i Gävle 3 845 2 440

Kurser anordnade av Uppsala Stift 1 226 1 878

Ersättning från Svenska kyrkan på nationell nivå 740 428

Hyresintäkter 76 76

Övrigt 629 598

Summa 21 773 21 041

  



17 • Uppsala stift – årsredovisning 2018  

Uppsala stift org. nr. 252010-0013

Not 5. Operationella leasingavtal
Not avseende uppgifter som leasetagare 

2018 2017

Framtida minimileaseagifter som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år 1 083 774

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 1 499 225

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 1 011 802

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda maskiner och lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovi-
sas till nominellt belopp Kontorsmaskiner leasas på 3 år med möjlighet till uppsägning.

Not avseende uppgifter som leasegivare

Under perioden erhållna leasingavgifter 76 76

Uppsala stift hyr en fastighet som i sin tur disponeras som tjänstebostad av biskopen. Biskopsbostaden hyrs från Uppsala pastorat. 
Hyresförhållandet är reglerat enligt kyrkoordningen och kollektivavtal som innebär att när biskopen lämnar sin tjänst ska bostaden 
frånträdas. Under året erhållna leasingavgifter avser i huvudsak uthyrning av ett kontorsrum i Stiftets hus. 

Not 6. Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer 
2018 2017

Kvalificerade revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 203 114

Skatterådgivning - -

Andra uppdrag 

Övriga valda revisorer

Revisionsuppdrag 10 18

Andra uppdrag

Summa 213 132

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på stiftets revisorer att utföra, rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter samt verksamhetsrevision enligt kyrkoordningen. Allt annat är andra 
uppdrag.
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Not 7. Personal  
Medelantal anställda 2018 2017

Kvinnor 60 62

Män 31 35

Totalt 91 97

Varav

sysselsatta med prästlönetillgångarna i Uppsala stift 13 14

pastorsadjunkter verksamma i församlingar 4 6

sysselsatta vid Uppsala stifts två stiftsgårdar 11 15

sysselsatta vid Servicebyrån i Gävle 9 6

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 22 750 kr (22 400kr). 
Detta har gjorts med stöd av BFNAR2006:11.
  

Könsfördelning i stiftsstyrelsen 2018 2017

Antal Antal

Kvinnor 8 7

Män 6 7

Totalt 14 14

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 1 1

Totalt 2 2
  

Löner, arvoden och andra ersättningar 2017 2018

Stiftsstyrelse samt biskop 2 015 1 567

Övriga arvoden till förtroendevalda 709 809

Anställda 42 832 43 461

Totalt 45 556 45 837
  
Arvoden för förtroendevalda i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse m.fl. organ redovisas i resultaträkningen på raden personalkostnader.
Ersättning till stiftsstyrelsens ordförande.
Till ordföranden i stiftsstyrelsen tillika stiftets biskop har lön utgått med 1 070 tkr (1 011). Dessutom har skattepliktiga förmåner 
utgått till ett värde av 177 tkr (174).

Pensionskostnader och andra sociala avgifter 2018 2017

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 4 220 4 145

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 15 093 15 596

Totalt 19 313 19 741

Stiftet har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning. Av totala löner, andra ersätt-
ningar, pensionskostnader och andra sociala avgifter ovan, ingår personalkostnader för pastorsadjunkter verksamma i Uppsala stifts 
församlingar med 1,9 mnkr (3,3) samt personalkostnader för att förvalta stiftets prästlönetillgångar med 10,5 mnkr. Dessa 10,5 
mnkr (10,3) faktureras prästlönetillgångarna och finns redovisade under nettoomsättningen.
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Not 8. Resultat från finansiella investeringar
2018 2017

Resultat från finansiella anläggningstillgångar

Utdelning 625 717

Återföring av nedskrivning 1 553 1 459

Nedskrivning -2 137 -1 553

Summa 41 623

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor 22 170

Summa 22 170

 
Not 9. Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen
Stiftet innehar kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Tillgångarna finns upptecknade i särskild förteckning. Det går inte att koppla till-
gångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

Not 10. Byggnader och mark
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 57 291 57 223

Investeringar under året 575 68

Omklassificeringar 1 998 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 59 864 57 291

Ingående bidrag -68 0

Årets bidrag -102 -68

Utgående ackumulerade bidrag -170 -68

Netto anskaffningsvärde 59 694 57 223

Ingående avskrivningar enligt plan -22 768 -21 315

Årets avskrivningar -1 463 -1 453

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 231 -22 768

Utgående redovisat värde 35 463 34 455
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Not 11. Maskiner och inventarier 
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 502 18 641

Inköp under året 1 150 861

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 652 19 502

Ingående bidrag och offentliga bidrag -578 -578

Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag -578 -578

Netto anskaffningsvärde 20 074 18 924

Ingående avskrivningar -15 492 14 631

Årets avskrivningar -784 -861

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 276 -15 492

Utgående redovisat värde 3 798 3 432

Not 12. Pågående projekt avseende materiella anläggningstillgångar
2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 2 150 93

Utgifter under året 509 2 057

Under året färdigställda -2 150 -

Utgående balans 509 2 150

Avser renovering biskopsbostaden
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Not 13. Värdepappersinnehav 
Långfristiga värdepappersinnehav Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde

Kyrkans Försäkrings AB 15 (15) 15 (15)

Oikocredit international share foundation 2 000 (2 000) 2 000 (2 000)

SPP Grön obligationsfond 3 000 (0) 2 994 (0) 2 994 (0)

SEB Ethos aktiefond 4 556 (4 338) 4 351 (4 338) 4 351 (4 488)

SEB Ethos räntefond 10 627 (10 627) 8 865 (9 137) 8 865 (8 987)

Swedbank ROBUR Talenten aktiefond MEGA 1 543 (1 520) 1 543 (1 520) 1 657 (1 670)

Swedbank ROBUR Talenten räntefond MEGA 8 000 (8 000) 7 836 (7 938) 7 722 (7 788)

Summa 29 741 (26 500) 27 604 (24 948)

Ideella placeringar
2 mnkr finns placerade hos Oiko credit international share foundation. Kapitalet används för lån till människor i tredje världen.  
Avkastningen under året var 20 tkr (40).

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav 2018-12-31 2017-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 26 500 25 792

Investeringar under året 3 241 708

Omklassificering - -

Försäljningar/avyttringar - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 741 26 500

Ingående ackumulerade nedskrivningar 1 552 1 459

Årets nedskrivningar 585 93

Utgående ackumulerade nedskrivningar 2 137 1 552

Utgående bokfört värde 27 604 24 948

Not 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2018-12-31 2017-12-31

Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 775 375

Servicebyrån i Gävle, Stockholms stift 319 -

Försäkringspremier 176 155

Kyrkans Pensionskassa 112 -

Servicebyrån i Gävle, Alunda församling 100 -

Upplupna ränteintäkter 22 168

Servicebyrån i Gävle, Strängnäs stift - 189

Övrigt 193 122

Summa 1 697 1 009

Not 15. Kassa och bank
Uppsala stift är såsom en juridisk enhet inom trossamfundet Svenska kyrkan kopplade till det så kallade kyrkkontot. Kyrkkontot utgör 
i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk 
som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande. Av 
behållningen på kassa och bank utgör 49,1 mnkr (45,5) behållning på det så kallade kyrkkontot.
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Not 16. Vidareförmedlade bidrag
2018-12-31 2017-12-31

Ingående skuld 6 11

Under året mottagna bidrag 23 29

Under året förmedlade bidrag -13 -34

Utgående skuld 16 6

Not 17. Villkorade bidrag
2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 1 179 1 602

Erhållet under året 14 022 6 333

Ianspråktaget under året -7 714 -6 756

Summa utgående balans 7 487 1 179

Fördelning per villkorat bidrag

Kyrkounderhållsbidrag 6 642 -

Särskilda medel 2016 Migration 442 442

Tala tro 147 180

OA:s hjälpfond Breidagård 123 123

C-A Murray för konfirmand i Undersvik 100 100

Bibelfonden 18 28

Glesbygdsprojektet 2018 14 -

Sjukhus Zimbabwe - 139

Breidagård - 102

Asyl- och flyktingarbete (kollektmedel) 1 63

Polen - 2

Summa 7 487 1 179

Not 18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupen semesterlöneskuld inklusive avgifter 4 285 4 810

Upplupna lönekostnader 250 1 194

Vänkyrkan i Zimbabwe 195 425

Diakonistiftelsen, uppl värmekostnad - 105

Övrigt 27 316

Summa 4 757 6 850

Not 19. Eventualförpliktelse
2018 2017

I budgeten beslutade bidrag till utomstående 17 316 16 744

Summa 17 316 16 744
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Revisionsberättelse
Till stiftsfullmäktige i Uppsala stift, org.nr 252010-0013

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Upp-
sala stift för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uppsala 
Stifts finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att stiftsfullmäktige fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns 
ansvar samt Den icke-auktoriserade revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till stiftet, enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag, som auktoriserad revisor, 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Stiftsstyrelsens ansvar
Det är stiftsstyrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Stiftsstyrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
stiftsstyrelsen för bedömningen av stiftets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om Trossamfundet Svenska kyrkan 
avser att upplösa stiftet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftets 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämp-
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i stiftsstyrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att stifts-
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om stiftets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
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revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett stift inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera stiftsstyrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Den icke-auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt kyrkoordningen 
och revisionslagen och därmed enligt god revisions-
sed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredo-
visningen ger en rättvisande bild av stiftets resultat 
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt kyrkoordningen

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av stiftsstyrelsens förvaltning för 
Uppsala stift, org.nr 252010-0013 för år 2018.

Vi tillstyrker att stiftsfullmäktige beviljar stifts-
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Stiftsstyrelsens ansvar
Stiftsstyrelsen ansvarar för stiftets organisation och 
förvaltningen av stiftets angelägenheter enligt kyrko-
ordningen. Detta innefattar bland annat att fort-

löpande bedöma stiftets ekonomiska situation och 
att tillse att stiftets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och stiftets eko-
nomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon ledamot av stifts-
styrelsen i något väsentligt avseende företagit  någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot stiftet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Uppsala den 2 maj 2019

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor, PwC

Monica Qvarnström Hans Edlund
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