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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Verksamheten 
 
 
I Visby stift är det egendomsnämnden som har totalansvaret för stiftets jord, skog och 
prästlönefonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och 
skogsfastigheter. Stiftsfullmäktige väljer fem ledamöter till nämnden. Sedan 1995 är det stiften 
inom Svenska kyrkan som förvaltar prästlönetillgångarna. Tidigare skötte församlingarna det själva. 

Prästlönetillgångarna har sitt ursprung i fastigheter som har ställts till Svenska kyrkans förfogande i 
syfte att avkastningen skulle användas för att avlöna församlingens präster och därför kallas denna 
egendom fortfarande för prästlönetillgångar. Hit hör också de fonder som bildades när 
prästlönetillgångar såldes – prästlönefonder. Numera fördelas hälften av avkastningen mellan 
församlingarna enligt de andelstal som fastställdes 1994-12-31 medan den andra hälften tillförs 
stiftet som verksamhetsmedel som stiftet fritt disponerar över.  

Tillgångarna består av 103 prästlönefastigheter och en prästlönefond. Prästlönetillgångarna har 
till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. 
Endast avkastningen får användas för ändamålet. Tillgångarna utgör självständiga förmögenheter 
och förmögenheten skall vara placerad på ett godtagbart sätt. Prästlönetillgångarna skall 
förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga 
totalavkastning. Dessutom skall förvaltningen ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med 
kyrkans grundläggande värderingar.  
 
De bestämmelser som styr förvaltningen av prästlönetillgångarna återfinns i lagen om Svenska 
kyrkan och dess införandelag samt i den av Kyrkomötet beslutade kyrkoordningens 46 kap. 
 
Naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen skall beaktas i skälig omfattning. Förvaltningen 
har ett långsiktigt perspektiv och ett aktivt ansvarstagande i den dagliga verksamheten. De 
särskilda hänsyn som tas vad gäller etik samt kultur, natur och miljö har genom åren fått en allt 
större betydelse i förvaltningsarbetet och präglade i hög grad även verksamheten under år 2016. 
Miljöarbetet bedrivs även i jordbruksförvaltningen genom att på olika sätt skapa incitament för 
ett miljövänligt brukande. 
 
Skogsförvaltningen är sedan 2001 FSC®-certifierad. FSC är en förkortning av Forest Stewardship 
Council® (FSC-014110) som är en oberoende internationell medlemsorganisation som verkar för 
ett socialt ansvarstagande samt ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar. 

Prästlönetillgångar i Visby stift är medlem i föreningen Svenska kyrkans skogscertifiering som 
har till syfte att möjliggöra för Svenska kyrkans stift att erhålla certifiering av sitt skogsbruk. 
Tolv av Svenska kyrkans stift är medlemmar i föreningen. 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=668015
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Under 2016 rådde ännu lågkonjunktur för skogsnäringen, och det är osäkert när konjunkturen 
vänder till det bättre. Dock har försäljningen av GROT (grenar och toppar vid avverkning av 
skog) kommit igång. 
 
Under 2011 beslutade stiftsfullmäktige att stiftet ska tillämpa Svenska kyrkans finanspolicy i den 
del som avser etiska riktlinjer. Prästlönefondens placeringar följer numera dessa etiska riktlinjer. 
De stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna har enligt lag (1999:290) varit befriade från skatt-
skyldighet för inkomst och förmögenhet vid 2001–2010 års taxeringar. Mellan räkenskapsåren 
2010-2013 var verksamheten dock skattskyldig. Kyrkokansliet har tillsammans med 
skattekonsult från PWC överklagat taxeringarna för åren 2011-2014 för samtliga PLT i landet. 
Om vi vinner den processen, kan betydande belopp komma att betalas tillbaka till 
Prästlönetillgångarna. 
 
Vid upprättandet av 2016 års bokslut och deklarationen till 2017 års taxering har vägledning 
hämtats från de återigen nya beskattningsreglerna för Prästlönetillgångarna. De innebär i korthet 
att Prästlönetillgångarna från 2014 skall beskattas som inskränkt skattskyldig stiftelse och att all 
kapitalinkomst blir skattefri. 
 
Prästlönetillgångarna i Visby stift redovisar för verksamhetsåret 2016 en vinst på totalt 3 667 tkr.  
Efter omföring av skatt, värdesäkring och den bokföringsmässiga realisationsvinsten från 
försäljning av prästlönefastigheter återstår 3 569 tkr att disponera för utdelning. 
Egendomsnämnden har beslutat att föreslå stiftsfullmäktige att dela ut 2 500 tkr. 
 
Kommentarer och analyser av de olika verksamhetsgrenarnas resultat återfinns under respektive 
rubrik. 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till de anställda och förtroendevalda för ett gott samarbete under året. 
 
Visby den 27 mars 2017 
 
 
Sture Gardell 
Egendomsnämndens ordförande 
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Resultat och ställning 
 
Årets resultat före inkomstskatter uppgår till 3 831 tkr (3 140 tkr) vilket är 1 140 tkr bättre än det 
budgeterade resultatet före inkomstskatter för året 2 691 tkr. Anledning till det är bl.a. att 
renovering av Biskopsgården ej påbörjats (vilket fanns med i budget), för högt beräknad 
skattekostnad och att nedlagda kostnader för tomtexploatering på Fårö och Västerhejde har 
aktiverats istället för kostnadsförts. 
 
Resultatet är påverkat av reavinster vid avyttring av prästlönefastigheter. Årets reavinster  
uppgår till 61 tkr (0 tkr).   
 
Årets resultat efter skatter och reavinster uppgår till 3 667 tkr (3 074 tkr).  

 
Flerårsöversikt 
 
Resultat och ställning 2016 2015 2014 2013 2012 
Rörelsens intäkter, mkr 8,8 8,2 8,6 8,0 15,7 
-varav resultat vid avyttring av prästlöne- 0,006 0,0 0,02 0,005 0,05 
fastigheter, mkr   
Årets resultat, mkr 3,7 3,1 2,7 3,9 11,1   
Förslag till utdelning, mkr 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0  
Balansomslutning per bokslutsdag, mkr 100 98,9 101,2 101,5 101,4   
 
Nyckeltal      
 
Vinstmarginal, jord (%) 65,2 49,8 52,7 52,0 56,4   
Vinstmarginal, skog (%) 11,3 15,6 20,4 40,7 30,7 
   
Direktavkastning, jord (%) 1,3 1 1,6 1,6 2,1   
Direktavkastning, skog (%) 0,2 0,3 0,4 0,9 1,2 
Direktavkastning, fond (%) 3,6 2,9 2,8 6,0 12,8 
    
Totalavkastning, jord (%) 1,3 1 1,6 1,6 34,1   
Totalavkastning, skog (%) 0,2 0,3 0,4 3,2 44,8   
Totalavkastning, fond (%) 3,6 2,9 2,8 6,0 12,8   
 
Marknadsvärden förvaltade tillgångar      
 
Jord, mkr 173,9 164,9 118,1 92,2 92,2   
Skog, mkr 222,0 202,2 202,8 154,3 150,8   
Fond, mkr 31,8 31,2 30,7 28,2 38,3  
Summa marknadsvärde, mkr: 427,7 398,3 351,6 274,7 281,3 
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Nyckeltalsdefinitioner 
 
 
Vinstmarginal (%)  Uppgiften beräknas som rörelseresultat, exkl. realisationsresultat och 

avskrivningar, dividerat med rörelsens intäkter 
 
Direktavkastning (%) Uppgiften beräknas som rörelseresultat, exkl. realisationsresultat och 

avskrivningar, dividerat med genomsnittligt marknadsvärde på 
förvaltade tillgångar 

 
Totalavkastning (%) Uppgiften beräknas som rörelseresultat, inkl. realisationsresultat och 

avskrivningar, plus värdeutveckling under året dividerat ned 
genomsnittligt marknadsvärde på förvaltade tillgångar.  

 
(Marknadsvärdet för jord och skog beräknas som taxeringsvärdet x 
1,33 för att möjliggöra relevanta jämförelser mellan stiften) 



 
 

 

6 
 

Väsentliga händelser och framtida utveckling 
 
Fastighetsförvaltning 
 
Ett fåtal skogsfastigheter har erbjudits på marknaden, men förhållandevis höga priser på dessa 
fastigheter har fått till följd att Egendomsnämnden avstått de möjligheter till 
rationaliseringsförvärv som funnits under året. Flertalet bytesaffärer och tomtförsäljningar har 
aktualiserats under året och några kan troligen verkställas under 2017. 
 
Regionens översiktsplanering för Fårö har initierat förberedelser för exploatering av tomter i 
”kyrkbyn” tillsammans med Fårö sockenförening.   
 
Jord  
 
Arbetet med förvaltning av jordbruksmark innebär kontakter med arrendatorer och myndigheter i 
frågor som rör arrendeförhandlingar, underhållsåtgärder, köp, byten, försäljningar och 
samfälligheter. Centralt inom jordbruksförvaltningen är strävan att skapa jordbruksenheter som 
är bärkraftiga och lönsamma på lång sikt. Egendomsnämndens strategi är att förbättra den 
långsiktiga avkastningsförmågan på jordbruken vilket bland annat sker genom 
rationaliseringsförvärv, strukturrationalisering och investeringar på de utvecklingsbara 
fastigheterna. 
 
Förvaltningen av jordbruksfastigheter har under 2016 omfattat 1 gårdsarrende och 160 
sidoarrenden. Inkomsterna från jordbruksarrenden och övriga upplåtelser är tämligen stabila över 
tiden, då dessa grundar sig på fleråriga avtal. Jordbruksarrendena omsätter över 2 miljoner 
kronor och 27 jordbruksarrenden har omförhandlats under året och resulterat i en höjning på ca 
20 procent. Den totala utarrenderade arealen utgjorde vid årsskiftet 2 022 ha. 
Jordbruksfastigheterna har ett totalt marknadsvärde på ca 174 mkr. 
 
2016 års resultat för jord är 2 209 tkr (1 602 tkr).  
 
Biskopsgården 
 
Fastighetsskötseln utförs enligt avtal av Visby domkyrkoförsamling. 
 
Vindkraft 
 
Gällande vindkraftsarrenden har gett 142 tkr (162 tkr) i arrende under året.  
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Miljö 
 
Stiftsfullmäktige i Visby stift beslutade år 2000 om en övergripande miljöpolicy för verksam-
heten. Skogsbruket är sedan år 2001 miljömärkt enligt FSC-standard, Forest Stewardship 
Council®. Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkning där skogsägaren förbinder sig att 
följa ställda krav och acceptera kontroll av en utomstående, oberoende revisor. Det är också en 
garanti för att virkesköpare uppfyller de krav som marknaden ställer på sågade trävaror och 
produkter. För att behålla FSC-certifikatet krävs ett kontinuerligt aktivt miljöarbete i 
skogsförvaltningen. Miljöstandarden genomgår förändringar över tiden, ett tidskrävande arbete, 
där parter med ofta motstridiga intressen ska komma överens, vilket i sin tur ställer krav på 
certifierade organisationer. Prästlönetillgångarna i Visby stift lever upp till standarden på ett bra 
sätt. 
 
Av tretton stift är tolv stift anslutna till Svenska kyrkans skogscertifiering som 
paraplyorganisation. Certifieringen innebär att ytterligare krav ställs på förvaltningen framför allt 
vad gäller dokumentation och uppföljningar. Minst fem procent av skogsmarksarealen ska 
avsättas för naturvårdsändamål. Prästlönetillgångarna i Visby stift har avsatt 19 procent och 
uppfyller därmed kravet med råge. En grön skogsbruksplan finns där bland annat alla 
naturvårdsområden markeras på kartan. En ökad skogsproduktion och ett ökat användande av 
skogsprodukter motverkar effekten av utsläppen av växthusgaser och därmed blir ett ansvarfullt 
och långsiktigt skogsbruk en klimatfrämjande verksamhet i sig. 
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Skog 
 
Skogen förvaltas av Skogssällskapet. Året präglas av fortsatt låg efterfrågan på skogsprodukter 
på grund av stora ekonomiska problem i olika delar av världen.  
 
Följande skogsvårdsåtgärder har utförts under året: 
 
Slutavverkning 10 081 m3sk  Underröjning 27 ha 
Gallring 5 917 m3sk  Hyggesrensning 53 ha 
Övrig avverkning 2 360 m3sk  Nyplantering 62 ha 
Ungskogsröjning 78 ha  Hjälpplantering 5 ha 

 
 
Våren 2014 slutade Visby stift att behandla plantor med permetrin som skydd mot snytbagge. 
Andra skydd utvecklas på marknaden idag, men tyvärr så innebär det en fördubbling av priset. 
Genom att praktisera tre års hyggesvila så använder vi idag en stor del oskyddade plantor som ett 
led i vårt miljötänkande. Vid behov av skydd används Conniflex behandlade plantor, det är 
finkorning sand ihop med vax. 
 
Åldersfördelningen av skogen visar att det fortfarande finns många bestånd med tämligen hög 
ålder. Under året kommer en skoglig analys att utföras med Heureka programmet. 
 
Det finns gott om välskött ungskog upp till 45 år och det borgar för ett framtida bra skogskapital. 
Den produktiva arealen är uppe på 7 518 ha inklusive avsatta biotoper med  
696 267 m3sk varav 1 438 ha med 171 245 m3sk (19,1 %) är avsatt till naturvård. Den årliga 
tillväxten beräknas till 3,1 m3sk per ha och år eller totalt 23 480 m3sk varav 20 012 m3sk i ej 
avsatt areal. 
 
Det totala marknadsvärdet för skog beräknas till ca 222 mkr. 
 
Årets resultat är 468 tkr (618 tkr). 
 
Fond 
 
Svenska kyrkan har tillsammans med SEB tagit fram ett erbjudande om tre etiska fonder och 
riktar sig till samtliga enheter inom Svenska kyrkan. Ethos Aktiefond Sverige som investerar i 
bolag på Stockholmsbörsen, Ethos Räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och 
Ethos Aktiefond Global som investerar i bolag globalt. 
 
Fonderna förvaltas i enlighet med de etiska krav som fastställts i finanspolicyn för Svenska 
kyrkans nationella nivå. Fonderna har konkurrenskraftiga avgifter. 
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Av fondkapitalet är vid årsskiftet 6 250 tkr placerat i Ethos Aktiefond, 6 967 tkr i Ethos Global 
fond och 7 500 tkr i Ethos Räntefond. Det finns även en placering på 6 568 tkr i 
Kammarkollegiets räntekonsortium. 
 
Det totala marknadsvärdet var vid bokslutsdagen 31 843 tkr (31 164 tkr). Portföljens bokförda 
värde var 27 347 tkr. Årets avkastning hos SEB Fonderna var 8 % och 2,4 % hos 
Kammarkollegiet.  
 
Årets resultat är 1 154 tkr (920 tkr). 
 
ENSO 
 
Samarbetet mellan stiftens egendomsnämnder och egendomsutskott sker genom ENSO, 
Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan. Både tjänstemän och förtroendevalda ingår och 
ENSO sammanträder ca tre gånger per år. 
  
Resultat 
 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3 831 tkr (3 140 tkr). Resultatet 2016 
efter bokslutsdispositioner och skatt blev en vinst på 3 667 tkr (3 074 tkr). Det redovisade 
resultatet är dock inte i sin helhet disponibelt för utdelning. Enligt kyrkoordningen 46 kap 11§ 
skall värdesäkring ske av kapitalet samt kapitalisering av de realisationsresultat som uppkommit 
vid fastighetsavyttringar. Under 2016 har inflationen uppgått till 1 %. En fastighetsavyttring har 
skett med en reavinst på 61 tkr. Det samlade disponibla resultatet för 2016 uppgår därmed till  
3 569 tkr (3 074 tkr). 
 
Utdelning 
 
Årets resultat som framgår av resultat- och balansräkningen föreslås ge en utdelning för 
verksamhetsåret 2016 med 1 250 tkr till församlingarna samt 1 250 tkr i särskilt ut-
jämningsbidrag till Visby stift.  
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Policy 
 
Arbetet med att ta fram nya policydokument som styrmedel för en aktiv och professionell 
förvaltning fortsätter. 
 
Vindkraft 
 
Utbyggnad av elstamnätet på Gotland och ”örnfrågan” återstår ännu att lösa. Flertalet 
vindkraftsentreprenörer jobbar på i sina projekt med målet att starta sina verk när den nya 
elkabeln till fastlandet tas i drift tidigast 2018. De avtal angående vindkraft som nu tecknas 
kommer således inte att ge avkastning förrän tidigast om fem år. Det förhållandevis låga elpriset 
skapar dock osäkerhet inför framtiden. Flertalet vindkraftprojekt på Gotland har avbrutits, t.ex. 
Hajdvindsprojektet på Lojsta Hed. 
 
Fastigheter 
 
Arbetet med strukturrationalisering intensifieras dels genom försäljning av tomtmark, dels 
genom köp/byte för att uppnå färre men större jord- och skogsfastigheter.  
 
Äganderätt 
 
Kyrkostyrelsen har hos lagstiftaren formellt begärt att den egendomsmassa som utgör 
prästlönetillgångarna ska överföras till trossamfundet Svenska kyrkan med äganderätt.  
Årliga samråd mellan kyrkostyrelsen och företrädare för stiften avseende förvaltningen av 
prästlönetillgångarna ger möjlighet att diskutera aktuella frågor. 
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Förslag till vinstdisposition 
 
 
 
 2016 2015  
 
 
Disponibla vinstmedel från föregående år 6 439 5 865   
 
Tillkommer disponibelt årsresultat 3 569 3 074    
Summa 10 008 8 939 
 
 
Förvaltaren föreslår att vinstmedlen 
Disponeras på följande sätt 
 
 
– Att till pastoraten utdela 1 250 1 250  
 
 
– Att till Visby stift utdela såsom särskild utjämningsavgift 1 250 1 250  
 
 
– Att återstående medel överförs i ny räkning 7 508 6 439 
 
Summa 10 008 8 939 
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Prästlönetillgångar i Visby stift 
Resultaträkning 
 
Belopp i tkr Not 2016 2015   
 
Rörelsens intäkter 1 
Nettoomsättning prästlönefastigheter 2 7 454 7 165 
Intäkter prästlönefond 3 1 298 1 074 
Resultat vid avyttring av prästlönefastigheter  61 0 
 
Summa rörelsens intäkter  8 813 8 239 
 
Rörelsens kostnader    
Kostnader för varor, material, och vissa köpta tjänster  -2 740 -2 405 
Kostnader för inhyrd personal 4 -754 -789 
Övriga externa kostnader  -1 491 -1 901  
Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar  -47 -47 
 
Summa rörelsens kostnader  -5 032 -5 142 
 
Rörelseresultat 1 3 781 3 097 
 
Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  50 45 
Räntekostnader och liknande resultatposter  0 -2 
 
Resultat efter finansiella poster 1 3 831 3 140 
 
Skatt på årets resultat  -164 -66 
 
ÅRETS RESULTAT  3 667 3 074 
 
Prästlönefastigheter och prästlönefonder skall förvaltas av Svenska kyrkan såsom självständiga 
förmögenheter. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Resultaträkningen ovan är 
utformad för att följa god redovisningssed. Det redovisade resultatet är inte i sin helhet 
disponibelt för ändamålet. Enligt lag och kyrkoordning skall kapitalisering ske enligt nedan. 
  2016 2015 
Årets resultat enligt resultaträkningen  3 667 3 074 
Värdesäkring enligt KO 46:11  -37 0 
Omföring av realisationsvinst för fastighet    
I förhållande till anskaffningsvärdet  -61 0 
Årets disponibla resultat  3 569 3 074 
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Prästlönetillgångar i Visby stift 
Balansräkning 
 
TILLGÅNGAR, tkr Not 2016-12-31 2015-12-31   
 
Anläggningstillgångar    
 
Materiella anläggningstillgångar    
Prästlönefastigheter 5 58 853 58 666   
Inventarier, verktyg och installationer  0 0  
  58 853 58 666  
 
Finansiella anläggningstillgångar    
Prästlönefondsmedel 6 27 285 27 285 
Övriga långfristiga värdepappersinnehav        6     62             62 
  27 347 27 347   
 
 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  86 200 86 013   
 
 
Omsättningstillgångar    
Varulager  182 420   
 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  165 475   
Övriga fordringar  3 481 3 449 
Skattefordringar  493 591   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  66 22 
  4 205 4 537   
 
Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 7 9 893 8 011  
 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  14 280 12 968  
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  100 480 98 981  
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Prästlönetillgångar i Visby stift 
Balansräkning 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Not 2016-12-31 2015-12-31  
 
Eget kapital    
 
Bundet eget kapital     
Prästlönefastighetskapital  58 619 58 666   
Prästlönefondskapital  27 754 27 609  
  86 373 86 275   
 
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  6 439 5 865   
Årets disponibla resultat  3 569 3 074  
  10 008 8 939   
 
SUMMA EGET KAPITAL  96 381 95 214   
 
Avsättningar    
Avsättning skogsvård  1 652 1 788  
  1 652 1 788   
 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  481 379 
Aktuella skatteskulder  0 0 
Övriga skulder  1 277 612 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  689 988 
 
Summa kortfristiga skulder  2 447 1 979   
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  100 480 98 981   
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Eget kapital 
 
Det egna kapitalet i prästlönetillgångarna är uppdelat i bundet kapital (sådant kapital som inte får 
användas till utdelning/utjämningsavgift) och fritt eget kapital. Det i resultaträkningen redovisade 
resultatet är inte i sin helhet disponibelt för utdelning vilket beaktas vid redovisningen av det egna 
kapitalet enligt räkningen nedan. 
 
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 
 Prästlöne- Prästlöne-      
 fastighets- fonds- Balanserat Disponibelt 
EGET KAPITAL kapital- kapital resultat årsresultat 
 
Ingående balans 2015-01-01 58 713 27 562 7 373 2 492 
Omföring av föregående års resultat   2 492 -2 492 
Köp/försäljning prästlönefastighet 
Bokfört värde 0 0   
Omföring avskrivning byggnad -47 47   
Omföring   
 
Årets resultat    3 074 
Avsättning till bundet eget kapital: 
Omföring av realisationsvinst fastighet  0  0 
Värdesäkring enligt KO 46:11  0  0 
 
Utdelning 
Utdelning till andelsägande     
Församling/samfällighet   -2 000  
Särskild utjämningsavgift till stiftet   -2 000  
Utgående balans 2015-12-31 58 666 27 609 5 865 3 074 
 
Ingående balans 2016-01-01 58 666 27 609 5 865 3 074 
Omföring av föregående års resultat   3 074 -3 074 
Köp/försäljning prästlönefastighet 
Bokfört värde 0 0   
Omföring avskrivning byggnad -47 47   
Omföring   
 
Årets resultat    3 667 
Avsättning till bundet eget kapital: 
Omföring av realisationsvinst fastighet  61  -61 
Värdesäkring enligt KO 46:11  37  -37 
 
Utdelning 
Utdelning till andelsägande     
Församling/samfällighet   - 1 250  
Särskild utjämningsavgift till stiftet   -1 250  
Utgående balans 2016-12-31 58 619 27 754 6 439 3 569 
 
Värdesäkring enligt KO 46:11 har skett med 1 % (0 %). 
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Prästlönetillgångar i Visby stift 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i tkr  2016 2015   
 
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  3 831 3 140  
 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Av- och nedskrivningar  47 47  
Ökning/minskning av avsättningar  -136 -62 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar  -61 0 
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet  -87 -1 231 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar   
av rörelsekapitalet  3 594 1 894 
   
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital  
Minskning/ökning av varulager  238 0 
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar  256 -1 123  
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  468 34   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 556 805 
 
Investeringsverksamheten (driften) 
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar - 235                0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      61                             0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar        0                             0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 174                            0 
 
Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 
Amortering av lån 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
 
Prästlönetillgångar 
Prästlönefastigheter    
Förvärv av prästlönefastigheter  0 0 
Försäljning av prästlönefastigheter  0 0  
Prästlönefondsmedel 
Förvärv av värdepapper  0 0   
Försäljning av värdepapper  0 0  
Kassaflöde från prästlönetillgångar  0 0   
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Kassaflöde före utdelning  4 382 805  
Utdelning till församlingar/samfälligheter och stift  -2 500 -4 000   
  1 882 -3 195 
Årets kassaflöde  1 882 -3 195   
Likvida medel vid årets början  8 011 11 206   
Likvida medel vid årets slut  9 893 11 206  
 
Specifikation av likvida medel vid årets slut     
Kassa och bank  9 893 8 011   
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
Redovisningsprinciper 
 
Grunder för upprättande: 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges. 

Årsredovisning: 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och 
bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt 
i Redovisningsrådets RR7 - Redovisning av kassaflöden. Vidare tillämpas rekommendationer 
utgivna av Svenska Kyrkans redovisningskommitté (KRED) 

Värderingsgrund: 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. 
 
Belopp: 
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. Beloppen inom parantes 
anger föregående års värden. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid 
försäljning i utländsk valuta. 
 
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande 
 
Arrende- och hyresintäkter: i den period uthyrningen avser 
Ränteintäkter:  i enlighet med effektiv avkastning 
Erhållen utdelning:  när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. 
Mark skrivs inte av då nyttjandeperioden är obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Byggnader:  20-67 år 
Datautrustning: 3 år 
Övriga inventarier: 5 år 
 
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. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och 
återföringen redovisas i resultaträkningen 
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Finansiella instrument 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier, obligationer och andra långfristiga 
värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell 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. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den. Nedskrivningen och 
återföringen redovisas i resultaträkningen 
 
Prästlönefondsplaceringar 
Prästlönefondsmedel utgör en separat förvaltad tillgångsmassa, motsvarande förvaltningens 
bundna prästlönefondskapital, där insättningar och uttag ur värdepappersportföljen sker i 
samband med köp och försäljning av prästlönefastigheter. Samtliga tillgångar och eventuella 
fondlikvidsskulder som är relaterade till portföljen redovisas på raden Prästlönefondsmedel i 
balansräkningen. Prästlönefondsmedlem förvaltas långsiktigt och redovisas som 
anläggningstillgång. Förvaltningen av prästlönefondsmedel utgör en kärnverksamhet i 
förvaltarens uppdrag och redovisas som egen rörelsegren. Avkastningen från 
prästlönefondsmedlen redovisas på separat rad under verksamhetens intäkter. 
 
För de marknadsvärderade instrument som ingår i prästlönefondsmedlen sker en kollektiv 
värdering. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av 
nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen. 
 
Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Avsättningar 
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till förekomst 
med ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias 
 
Eget kapital och lämnad utdelning 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital 
 
Bundet eget kapital utgörs av Prästlönefastighetskapital och Prästlönefondskapital. Vid 
försäljning av prästlönefastighet tillförs prästlönefondskapitalet  ett belopp motsvarande erhållen 
köpeskilling. Detta uppnås genom omföringar inom eget kapital, enligt not eget kapital. 
Prästlönefondskapitalet värdesäkras årligen, genom en kapitalisering som tas av avkastningen för 
att trygga att kapitalet inte urholkas på grund av inflation. Vid köp av prästlönefastighet förs ett 
belopp motsvarande köpeskillingen om från prästlönefondskapital till prästlönefastighetskapital. 
 
Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till/från 
bundet eget kapital samt lämnad utdelning, 
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Utdelning 
Av stiftsfullmäktige beslutad utdelning redovisas direkt mot fritt eget kapital. 
 
Kassaflödesanlys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar prästlönetillgångarnas in- och 
utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten, 
finansieringsverksamhet samt förvaltade prästlönetillgångar. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras 
rörelsemedel bestående av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats.
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Not 1 Information om oberoende rörelsegrenar 
 
Rörelsens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: 
 
  2016 2015   
 
Skog  4 128 3 949   
Jord  3 387 3 216   
Fond  1 298 1 074  
Summa rörelsens intäkter  8 813 8 239   
 
Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande  
  2016 2015   
 
Skog  468 618   
Jord  2 209 1 602   
Fond  1 154 920 
Summa rörelseresultat  3 831 3 140   
 
Not 2 Nettoomsättning 
 
 
Nettoomsättning prästlönefastigheter  2016 2015   
Intäkter skog     
Leveransvirke  3 975 3 828  
Jaktarrenden   118 0 
Övriga intäkter  35 0 
  4 128 3 828   
 
Intäkter jord    
Jordbruksarrenden  2 550 2 444   
Hyror  619 614   
Övriga intäkter  157 279 
  3 326 3 337  
  
Nettoomsättning  7 454 7 165 
 
Not 3        Intäkter prästlönefond  
 
Intäkter prästlönefond    
Utdelningar  1 247 1 074   
Realisationsresultat vid försäljningar  0 0 
Räntor  51 45 
  1 298 1 119   
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Not 4 Inhyrd personal 
 
Personal från stiftet har varit engagerade i verksamheten med en arbetsinsats motsvarande ca 1,6 
heltidstjänster (1,2 heltidstjänster) 
 
Not 5 Prästlönefastigheter 
  2016 2015 
  
Ingående anskaffningsvärde  59 373 59 373 
Inköp under året *  234 0 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  59 607 59 373 
   
Ingående avskrivningar  -707 -660 
Försäljningar och utrangeringar  0  
Årets avskrivningar  -48 -47  
Utgående ackumulerade avskrivningar  -755 -707  
 
Utgående bokfört värde  58 852 58 666  
 
Taxeringsvärde   
 
Mark  254 710 232 892 
Byggnader  11 207 11 426 
 
Summa taxeringsvärden      265 917     244 318 
 
*Avser nerlagda kostnader (234 tkr) för tomtexploatering av Fårö och Västerhejde under både år 
2015 och 2016. Beloppen har aktiverats och ej kostnadsförts. 
 
Prästlönetillgångarna omfattas från och med år 2000 av bokföringsskyldighet. I den 
öppningsbalansräkning som upprättades 2000-01-01 värderades fastighetsbeståndet, med stöd av 
BFN U 95:3, till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vilket ansågs motsvara då aktuella 
taxeringsvärden. 
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Not 6 Prästlönefondsmedel 
 
 Anskaffningsvärde Bokförtvärde Marknadsvärde 
 2016 2015 2016 2015  2016 2015    
Räntekonsortiet kammarkollegiet 6 568 6 568 6 568 6 568  6 387 6 475  
Ethos aktiefonder 13 217 13 217 13 217 13 217 18 355 17 386 
Ethos räntefond 7 500 7 500 7 500 7 500  7 038 7 241   
Andra andelar 62 62 62 62 62 62          
Summa Prästlönefond 27 347 27 347 27 347 27 347 31 842 31 164 
 
Förändring prästlönefondsmedel    2016 2015 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden   27 347 27 347 
Investeringar under året                   0            0    
Omklassificering    0 0 
Försäljningar/avyttringar    0             0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    27 347 27 347 
 
Andra andelar avser aktier i Gotlands kärnvirke (20 tkr) och Vindkraft Förvaltning i Halland AB 
(43,3 tkr).  
 
Not 7          Kassa och bank 
 
Av behållningen på kassa och bank utgör 9 718 tkr (f.å. 7 977 tkr) 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. Byte till kyrkkontot skedde 
under 2014.   
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Sture Gardell    Arne Nyroth 
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Andelsägare, andelstal och utdelning 
 
Pastorat Andelstal Utdelning Utdelning Total 
  Pastorat Visby stift utdelning 
 
Alva, Hemse o Rone 2,653 33 162 33 162 66 324 
 
Burs 4,233 52 913 52 913 105 826 
 
Romaklosters 27,855 348 187 348 187 696 374 
Pastorat 
 
Eskelhem 6,688 83 600 83 600 167 200 
 
Fardhem 5,392 67 400 67 400 134 800 
 
Garde 7,312 91 400 91 400 182 800 
 
Havdhem 4,477 55 963 55 963 111 926 
 
Klinte 8,187 102 338 102 338 204 676 
 
Norra Gotlands 24,332 304 150 304 150 608 300 
Pastorat 
 
Stenkumla 4,242 53 025 53 025 106 050 
 
Visby 2,962 37 025 37 025 74 050 
 
Hoburg 1,667 20 837 20 837 41 674 
 
 
Summa 100,000 1 250 000 1 250 000 2 500 000 
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KYRKORESERVAT 
 
Redan 1992 invigdes Visby stifts första kyrkoreservat, Salmbärshagen i Stenkyrka. Totalt finns 
nu 17 kyrkoreservat omfattande 330 ha. Till dessa skall räknas de hävdade ängen som inte ingår i 
tidigare kyrkoreservat. 2 kyrkoreservat har övergått till vanliga Naturreservat på 25 ha. 
 
Reservaten är belägna på följande fastigheter: 
   
Socken Namn Areal 
 
Alskog Prästänget + betesäng 4,3 
Anga Prästänget + f d änge 7,8  
Ardre Ardre annex - sumpskog, vät, 
  hällmark, fornåker och 51,3 
  Mullvalds - ängsmark, bete, hävdad äng 22,7 
Hamra  Hamra annex - lövskog m. m. 7,1 
Hejde Hajdgårde - gravfält 4,4 
 Kauparve - bokskog 0,2 
Hejnum F d äng, lövskog, 
 hävdad äng, hällmark 30,3 
Lummelunda Lövskog, f d äng 17,2 
Lärbro Barrskog, bete 35,2  
Mästerby Mästerbyänget – lövskog, f d äng 
 hävdad äng 16,6 
Stenkumla Prästänget – hävdad äng, ravin, bete 6,9 
Stenkyrka Salmbärshagen – hävdad äng, grov ekskog 30,9 
Vall Gammal barrskog 2,6 
Östergarn Prästänget – hävdad äng, lövskog 19,3 
Lojsta Kyrkbackar och Storänge – lövskog, bete, 
 änge, ravin med barrskog, berg 44,6 
Bäl Aränge – gammal kulturmark med hus- 
 grunder. Tidigare täckt av skog. 10,7 
 
                                                     Totalt Kyrkoreservat 330,1 hektar 
 
 
Fleringe Hässleänget - lövskog, f d äng, hävdad äng 10,2 
Hellvi Hammarsänget - f d äng, lövskog, hävdad äng 14,7 
 
   Totalt Naturreservat 24,9 ha 
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Skogstillstånd och Åtgärder 
 
Skogsmark produktiv, ha 7 518 ha 
 
Restriktionsområden 
Naturvård orörd (NO) 874 ha 11,6 % 
Naturvård skötsel (NS) 564 ha 7,5 % 
Produktion med förstärkt hänsyn (PF) 30 % av arealen medtagen 225 ha 3,0 % 
Summa  1 663 ha 22,1% 
 
 
Totalt virkesförråd inkl. alla målklasser, m3sk 696 267 m3sk 93 m3sk/ha 
 
Årlig tillväxt, m3sk 23 480 m3sk 
 
Tillväxt 3,1 m3sk/ha och år 
 
Medelbonitet 3,7 m3sk/ha 
 
Trädslagsfördelning Tall 77 % 
 Gran 8 % 
 Löv 9 % 
 Ädellöv 6 % 
 
 
 
Avverkning, volym m3sk     2016   2015 2014 2013 2012 2011   
Gallring                            5 817         4 437 3 384 3 821 6 102 3 643  
Föryngringshuggning            10 081      6 671 10 036 8 257 11 766 9 359  
Övrig avverkning              2 360         2 350 721 399 1 619 395  
Summa                       18 258       13 458 14 141 12 477 19 487 10 717 
  
 
 
 
Skogsvård                         2016               2015  2014 2013 2012 2011 
 
Nyplantering, ha                   62            58 60 77 37 76   
Antal plantor, st           154 180      145 800 162 400 197 120 99 500 207 630  
Röjning, ha                           78         81    81  76 104 101     
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