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Årsredovisning 2018 ›- Brösarp--Tranås församling , 2520027703 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

lNFORlVlATON OM VERKSAMHETEN 

Brösarp-Tranås församlings (2520020703) grundläggande uppgift är, enligt lag om Svenska kyrkan 

och kyrkoordningen för Svenska kyrkan, att "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 

och mission". Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva itro, en kristen gemenskap 

skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Församlingen har ansvar för 
den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Förutom denna grundläggande uppgift 
ansvarar församlingen för begravningsverksamheten enligt begravningslagen. 

Församlingen har sitt säte i Tomelilla kommun och består av de sju tidigare församlingarna Andrarum, 

Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Onslunda, SkåneeTranås och Spjutstorp. 

I församlingens årsredovisning anges belopp i tusentals kronor (tkr) om ingenting annat anges När 

jämförelsetal redovisas i löpande text skrivs föregående års värde inom parentes. 

ORGANISATION 

Kyrkofulimäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per 

år, Kyrkorådet är församlingens verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande 

verksamheten och förvaltningen. Kyrkorädet har utsett en presidieberedning som förbereder 
kyrkorådets sammanträden och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet sammanträder 10 gånger per år. 

Utöver gällande lagstiftning och förordningar tillämpar församlingen inomkyrkliga regelverk och 

dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), riktlinjer från Svenska 

kyrkans redovisningskommitté (KRED) samt församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. 

Inom personalområdet tillämpar församlingen Svenska Kyrkans kollektivavtal. 

FRÄMJAN DE AV ÄNDAMÅL 

Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver 
bedrivs ett stort antal aktiviteter, exempelvis konfirmandundervisning, barn- och 

ungdomsverksamhet, besöksverksamhet och själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande 

uppgiften. Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen.
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Ver/samhets/hfønnat/bn 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal gudstjänstdeltagare 4290* 4648 4348 5172 5012 

Antal deltagare i kyrkliga handlingar 4144 3824 3502 4116 3713 

Antal döpta 26 24 14 2.3 22 

Antal konfirmander 11 14 11 17 15 

Antal aktiva inträden 3 6 o 0 1 

Antal aktiva utträden 22 40 53 13 8 

*Musik isommarkväll redovisas under 2018 

som konsert. 

RESULTAT OCH STÄLLNING 

Årets resultat var en ökning av det egna kapitalet med 260 tkr. Budgeterat resultat var en minskning 

med 39 tkr. Avvikelsen påverkas av minskade kostnader, vilket inte förutspåddes tidigare. 

MÅLKAPITAL 

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 12 000 tkr. Eget kapital överstiger 
fastställt målkapital med 1012 tkr. Församlingens egna kapital uppgår per 2018-12-31 till 13 012 tkr. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÃRET 

Under året har församling tecknat avtal med Lunds stift avseende nyttjanderätts- och tjänsteavtal för 
Gemensamt administrativt stöd inom Svenska Kyrkan, GAS. Anslutningen påbörjades 2018w01e01 och 

innebär nyttjanderätt till de gemensamma administrativa systemen i egen regi. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Församlingens riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt 
medelsförvaltningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2006 och innehåller bland annat 

etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning. Vid 

utgången av 2018 hade församlingen kortfristiga placeringar till ett marknadsvärde av 253 tkr (258). 

Församlingen gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument. ,x
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FLERÅRSÖVERSIKT 

2018 2017 2016 2015 2014 

Allmänna förutsättningar 

Tillhöriga per den 31 december (antal) 2 474 2 499 2 538 2 572 2 607 

Tillhöriga per den 31 december (andel av 

invånarna, 96) 70,6 71,5 72,7 75,0 76.1 

Kyrkoavgiit exkl. stiftsavgift, (9(2) 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Medelantalet anställda 17 11 12 13 13 

Resultat (tkr) 

Verksamhetens intäkter 13 715 12 017 10 847 g 522 9 851 

Verksamhetens resultat 260 23 *459 *992 180 

Resultat från finansiella investeringar 0 0 3 15 33 

Skatt på näringsverksamhet 0 0 *68 - 5 *131 

Årets resultat 260 23 *524 -982 83 

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr) 6 419 6 263 5 580 5 444 5 232 

- varav slutavräkning (tkr) 495 436 151 52 *45 

Begravningsverksamhetens 

nettokostnader 5 411 3 689 2 593 2 236 2 324 

Personalkostnader/verksamhetens 
intäkter (96) 55,1 60,4 59,5 66,6 57,3 

Ave och nedskrivningar/verksamhetens 
intäkter (96) 4,3 4,9 4,9 5,6 5,1 

Ekonomisk ställning 

Fastställt mål för det egna kapitalets 
storlek (tkr) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Eget kapital (tkr) 13 012 12 752 12 264 12 787 13 770 

Soliditet (9(7) 78,6 82,5 713,2 79,2 86,2 

Värdesäkring av eget kapital (%) 2,0 0,2 *4,1 *7,1 0,6 

Likviditet (96) 236,0 170,9 259,7 275,0 231,2 

Kyrkoavgift (96) , Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. 
Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter 
och Ränteintäktert 
Varav slutavräkning - För förklaring se Redovisningsprinciper. 
PersonaIkostnader/verksamhetsintäkter (96) , Uppgiften beräknas som resultaträkningens Personalkostnader divi- 
derat med resultaträkningens Summa verksamhetens intäkter, 
Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (96) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens Av- och nedskriv- 

ningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens Summa verksamhetens intäkter. 
Soliditet (96) , Uppgiften beräknas som utgående Eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångari 
balansräkningen). 
Värdesäkring av eget kapital (96) - Uppgiften beräknas som Årets resultat dividerat med ingående Eget kapital. 

Likvlditet (96) - Uppgiften beräknas som utgående Omsättningstillgångar dividerat med Kortfristiga skulder. 66
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FRAMTIDA UTVECKLlNG SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH 

OSAKE RH ETS FAKTORER 

Plan 2021 Plan 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring 

Tk 
mellan 2018 

r och 2019 

(96) 

Kyrkoavgift 6 133 6 091 6 200 6 419 -3,4 

Ekonomisk utjämning 709 750 751 788 *4.7 

6 842 6 841 6 951 7 207 *3,6 

Befolkningsunderiaget är relativt stadigt Antalet kyrkotillhöriga minskar dock för varje år. 

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT 

MILJÖBALKEN 

Församlingen bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. 

KO L L E KT E R 

Kollekter (tkr) :018 2017 2016 2 015 2014 

Förmedlade rikskollekter 12 14 10 15 13 

Förmedlade stiftskollekter 3 2 5 4 6 

Förmedlade församlingskollekter 15 18 17 20 26 

Församlingskollekter till egen verksamhet 14 0 O 0 0 

Summa kollekter 44 34 32 39 45 

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller konserter. En riks- eller stiftskollekt tas upp 

till samma ändamål och på samma dag i hela landet/hela Stiftet. Kollektändamâl och dagar fastställs 

av kyrkostyrelsen respektive domkapitlet. 

Församlingskollekter beslutas i församlingen. Församlingskollekt kan tas upp till förmån för en annan 

juridisk person. Sådana förmedlade kollekter ingår inte i församlingens resultaträkning 

FÖRVALTADE STIFTELSER 

Församlingen förvaltar1 (1) stiftelse med ett totalt utgående eget kapital om 727 tkr (740 tkr).
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RESULTATRÄKNING 

Belopp i tkr Not 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 

Kyrkoavgift 6 419 6 263 

Begravningsavgift 2 5 411 3 689 

Ekonomisk utjämning 3 788 788 

Utdelning från prästlönetillgångar 4 351 351 

Erhållna gåvor 5 14 83 

Erhållna bidrag 6 214 0 

Nettoomsättning 7 450 349 

Övriga verksamhetsintäkter 68 494 

Summa verksamhetens intäkter 13 715 12 017 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för varor material och vissa köpta 

tjänster -46 *20 

Övriga externa kostnader -5 268 -4 128 

Personalkostnader 9 -7 557 *7 258 

Av* och nedskrivning av materiella 

anläggningstillgångar 10,11 *584 “588 

Summa verksamhetens kostnader - 13 455 -11 994 

Verksamhetens resultat 260 23 

Resultat från finansiella investeringar 0 0 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 0 0 

Räntekostnader och liknande kostnader 0 0 

Resultat efter ñnansiella poster 260 23 

ÅRETS RESUI. m T 250 23
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BALANSRÄKNlNG 

TILLGÅNGAR, tkr Not 20184231 2017-12-31 

Anläggningstillgångar 

Materiel/a anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 10 9 741 9 993 

Inventarier, verktyg och installatidner 11 373 385 

70 174 10 377 

Finans/ella anläggningstillgångar 

Långfristig fordran begravningsverksamheten 2 0 498 

Summa anläggningstillgångar 10114 10 875 

Omsättningstillgângar 

Varulager 163 105 

Kortfrist/ga fordringar 

Skattefordran 272 283 

Fordran på begravningsverksamhet 2 498 44 

Kundfordringar 24 3 

Övriga fordringar 241 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 55 

7204 397 

Karin/'stiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar 207 207 

Kassa och bank 12 5 023 3 882 

Summa omsättningstillgângar 6 434 4 580 

Summa tillgångar 16 548 15455
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EGET KAPITAL 

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Not 2018-12w31 2017,12_31 

Eget kapital 

Balanserat resultat 12 752 12 729 

Årets resultat 260 23 

Summa eget kapital 13 012 12 752 

Långfristiga skulder 

Gravskötselskuld 13 84 23 

Skuld begravningsverksamheten 2 724 0 

Summa långfristiga skulder 808 23 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 15 375 

Gravskötselskuld 13 94 37 

Övriga skulder 630 292 

Villkorade bidrag 14 820 910 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1169 1066 

Summa kortfristiga skulder 2 728 2 680 

Summa eget kapital och skulder 165419,?L 15 455

10
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SPECIFlKATION TILL EGET KAPITAL 

Balanserat Församlingskyrkas Årets resultat Summa eget 
resultat fastighetsfond kapital 

Eget kapital 1 januari 2017 12 787 0 -524 12 263 

Effekt av ändrade redovisningsprinciper* 466 -466 

Omföring av föregående års resultat "524 524 

Rättelse av fel före räkenskapsårets början 0 0 

Förändring av församlingskyrkas fastighetsfond 0 0 

Årets resultat 23 23 

Utgående balans 31 december 2017 12 729 0 23 12 752 

Balanserat Församlingskyrkas Årets resultat Summa eget 
resultat fastighetsfond kapital 

Ingående balans 1 januari 2018 12 729 0 23 12 752 

Omföring av föregående års resultat 23 "23 

Rättelse av fel före räkenskapsårets början 0 0 

Ianspräktagande av församl.k. faslighetsfund 0 0 

Årets resultat 260 260 

Eget kapital 31 december 2018 12 752 0 260 13 012 

* Vid övergången till KS har posten Ändamálsbestämda medel analyserats och den del av posten som enligt K3:s regelverk 
inte uppfyller kraven för Villkorade bidrag är överförd till Balanserat resultat

11
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NOTER 

NOT1REDOV|SNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av ärsredovisningse 

lagen (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 

Ärsredo visning och koncernredo w'sn/'ng 0(3). 

Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade ijämförelse med föregående år, om inget annat anges. 

lNTÄKTSREDOVlSNlNG 

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

KYRKOe OCH BEGRAVNlNGSAVGIFT 

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. 

Från och med 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i hela landet förutom i Stockholm och 

Tranås kommuner. Den begravningsavgift som församlingen erhåller för året fastställs av 

Kammarkollegiet utifrån det preliminära kostnadsunderlag som församlingen redovisar. Den i 

resultaträkningen intäktsredovisade begravningsavgiften motsvarar det faktiska kostnadsunderlaget 
dvs. det belopp som erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet. Se även 

Begravningsverksamhetens särredovisning, not 2. 

ERHÅLLNA GÃVOR, BIDRAG OCH OFFENTLlGA BIDRAG 

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag intäkts- 
redovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anlägg- 
ningstillgångar reducerar anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna. 

LEASING 

AII leasing, både när församlingen är Ieasetagare 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 Ieasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.

iZ
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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 pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

INKOMSTSKATT 

Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). 

I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är 

skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det 
allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig 
näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig. 

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 

50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig 

anknytning till det allmännyttiga ändamålet. 

Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som 

samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. 

MATERlELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

I församlingen 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 församlingens ändamål är religiös verksamhet. 

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan 

för att definieras som materiella anläggningstillgångar. 

lnventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån 
väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. l 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

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. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiodr 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./%(

13



Ärsrcdowsning 2018 , Brösarpe'iranås församling , 2520027703 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Kyrkogårdsmark 50 år 

Markanläggning 20 år 

Byggnader 33 år 

Bilar 10 år 

Datautrustning 5 år 

Övriga inventarier, installationer och verktyg 5 år 

NEDSKRIVNING AV MATERlELLA 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 not i förekommande 

fall. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

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

utifrån anskaffningsvärdet. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 

övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas 

i balansräkningen när församlingen 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 församlingen 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. 

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 PLACERlNGAR 

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/b
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Årsredovisning 2018 , BrösarpeTranås församling - 2520027703 

LÃNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER 

Läneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över länets Iöptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten de 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 skall infrias. Avsättningen redovisas med det belopp 

som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. 

SKATTEPLIKTIG NÄRINGSVERKSAMH ET 

Församlingen bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som är skattepliktig 
Aktuella skatter värderas utifrån de Skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de Skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansda en. 9 A*
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Årsredovisning 7018 - BrösarpeTranás församling , 2520027703 

NOT 2 BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

Brösarp-Tranås församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens 

geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. 

Begravningsavgiften får inte användas till annat än att täcka kostnaderna för de uppgifter som anges 

i begravningslagen. 

Begravningsverksamhetens särredovisning 2018 2017 

Verksamhetens Intäkter 

Eegravningsavgift , erhållet för året 6135 3 091 

Övriga intäkter 200 26 

Summa Verksamhetens intäkter 6 335 3 117 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader *2 445 -1 933 

Övriga kostnader *3 078 -1 641 

Av» och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -84 *136 

Summa verksamhetens kostnader *5 607 *3 710 

Finansiella poster 

Ränteintäkter 0 

Räntekostnader *4 *5 

Begravnmgsver/Gamheten: Lil/eskort 724 *598 

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 2018 2017 

Begravningsavgift , erhållet för året 6135 3 091 

Avgående överskott/tillkommande underskott enligt särredovisningen *724 598 

Summa begravningar/gift redaw'sad 1' revu/taträkn/'ngen 5 411 3 689 

Utbetalning av begravningsavgiften har gjorts med 100 tkr för mycket under 2017. 

Återbetalning kommer göras under 2019. 

Skuld begravningsverksamheten 

2018 2017 

Ingående skuld 542 204 

Reglering av över/underskott från 2-3 år före bokslutsâr -44 -160 

Årets överskott/underskott -724 498 

Utgående skuld/fordran *226 542 

Varav Iângfristig skuld/fordran *724 498 

Varav kortfristig fordran 498 44
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Årsredovisning 2018 , BrösarpeTranås församling › 7570027703 

NOT 3 EKONOMISK UTJÄMNING 

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

NOT 4 UTDELNING FRÅN PRÄSTLÖNETlLLGÅNGAR 

Församlingen har 975 (975) 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. 

NOT 5 ERHÅLLNA GÅVOR 

2018 2017 

Församlingskollekter till egen verksamhet 14 0 

Gåva till församlingens verksamhet 0 83 

Summa 14 83 

ä
n 

NOT o ERHALLNA BIDRAG 

2018 2017 

Arbetsmarknadsbidrag 125 0 

Övriga bidrag 89 0 

Summa 214 o 

NOT 7 NETTOOMSATTNING 

2018 2017 

Gravskötselintäkter 130 57 

Hyresintäkter 65 25 

intäkter från näringsverksamhet 0 63 

Övriga intäkter 255 204 

Summa 450 349 

NOT 8 LEASING 
Församlingen har under året har leasingkostnader för 41 tkr (27 tkr). ”8



Ärsredowsning 2018 , BrösarpeTranås församling , 2520027703 

NOT 9 PERSONAL 

Medelantalet anställda 2018 2017 

Kvinnor 11 6 

Män 6 5 

Totalt medelantal anställda 17 11 

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett 
halvt prisbasbelopp 22 400 kr (22 150 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11. 

Könsfördelning i kyrkorådet och bland ledande befattningshavare 

2018 2017 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Kyrkorâdsledamöter 3 5 8 3 7 10 

Ledande befattningshavare 1 1 1 1 

Löner, arvoden och andra ersättningar tkr 2018 2017 

Ledamöter i kyrkoräd samt kyrkoherde 969 947 

Anställda 4105 4 321 

5 074 5 265 

Arbetsmarknadsbldrag 125 275 

Ersättning till ordföranden i kyrkorád 2018 2017 

Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 77 63 

Pensionskostnader och andra sociala avgifter 2018 2017 

Pensionskostnader exkl' särskild löneskatt 400 285 

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 1-31 1709 

2 131 1 994 

Utfâstelser om avgångsvederlag eller liknande förmån till personeri ledande ställning 

Församlingen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personeri ledande ställnlngqc 
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Årsredovisning 2018 , BrösarpeTranås församling , 2520024703 

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK 

Skogsfastigheten Järstorp 5:1 utgör församlingskyrkans fastighet. Bokfört värde 2 512 tkr. Taxeringsvärde 5 240 

tkr. 

I samband med avyttring av byggnad på skogsfastigheten Järstorp 5:1 skrevs värdet ner från tidigare bokfört 
värde 2 571 tkr, nedskrivningen äterförs och bokfört värde är 2 512 tkr. 

2018 2017 

Ingående anskaffningsvärde 19 251 19 251 

Inköp 172 o 

Utrangering , 2 571 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 852 19 251 

Ingående avskrivningar -6 657 -6 259 

Årets avskrivningar »424 *429 

Utgående ackumulerade avskrivningar *7111 *6 688 

Ingående nedskrivningar *2 571 *2 571 

Återföring nedskrivning 2 571 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar o -2 571 

Utgående redovisat värde 9 741 9 992 

NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

2018 2017 

Ingående anskaffningsvärde 815 538 

Inköp 148 305 

Försäljningar och utrangeringar 0 *28 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 963 815 

Ingående avskrivningar -430 -298 

Försäljningar och utrangeringar o 28 

Ãrets avskrivningar *160 *160 

Utgående ackumulerade avskrivningar *590 *430 

Utgående redovisat värde BE 385 

NOT 12 KASSA OCH BANK 

Av behållningen på kassa och bank utgör 0 kr (0 kr) behållning på det sk. kyrkkontot. Församlingen 

har en automatisk överföring från kyrkkontot till Sparbanken Syd. Kyrkkontot utgör ijuridisk 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. 
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Årsredovisning 2018 , BrösarpeTranås församling , 2520027703 

NOT 13 GRAVSKÖTSELSKULD 

2018 2017 

Långfristig gravskötselskuld 

Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) 84 23 

84 23 

2018 2017 

Knrtfristig gravskötselskuld 

Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) 94 37 

94 37 

Skötseiåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan 

åtaganden påbörjade från år 2000 utgör kyrklig verksamhet (serviceverksamhet). 

NOT 14 VILLKORADE BIDRAG 

2018 2017 

Ingående balans 910 1376 

Omklassificering* _ r466 

Erhâllet under året 0 0 

Ianspråktaget under året *90 0 

Summa utgående balans 820 910 

*Till följd av ändrade redovisningsprinciper vid övergången till [(3 har Ändamålsbestämda medel analyserats för 
eventuell omklassificering till Villkorade bidrag Analysen visade att vissa av församlingens Ändamålsbestämda 

medel inte uppfyllde kraven för Villkorade bidrag. Hela behållningen har därför förts över till Balanserat resultat, 

se specifikation till eget kapital. 
4,
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UPPDRAGET 

”Vi är alla kallade att vara 

lärjungar och att i Kristi kärlek 

hjälpa till att stilla världens 
hunger" 

Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLlNG


