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Kyrkorådet avger följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Uppgift och verksamhet

l Fors och Ragunda pastorat (252004-8477) samverkar Ragunda församling och Fors församling och
utgör ett pastorat enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Pastoratet
ansvarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning, service samt begravningsverksamheten enligt
begravningslagen. Församlingamas grundläggande uppgift är "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission". Syftet är att människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga
verksamheten för alla som vistas i församlingen.

Pastoratet har sitt säte i Ragunda kommun.

l pastoratets årsredovisning anges belopp i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.

Den kyrkliga indelningen

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

Organisation

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år.
Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten och
förvaltningen. I respektive församling inom pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga
uppgifter avser gudstjänstlivet och församlingens kristna gemenskap. Utöver gällande lagstiftning och
förordningar etc., tillämpar pastoratet inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen
(KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB), församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy.
Inom personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. Pastoratet har även upprättat
olika typer av policys för t.ex. jämställdhet.

Främjande av ändamål

Ändamålet främjas genom att det i församlingen firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver
bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis konfinnationsundervisning, barn och ungdomsgrupper,
besöksverksamhet och själavårdssamtal, för att uppfylla den grundläggande uppgiften.
Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagensq
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Resultat och ställning

2(16)

Årets resultat uppgår till ett överskottmotsvarande 2.796 tkr vilket är 4.971 tkr bättre än det budgeterade
resutlatet som var -2. 175 tkr. Två stora avvikelser är mindre personalkostnader med ca 2.500 tkr samt ett
bättre resultat på de placeringar pastoratet harmed ca 2.200 tkr.

Målsatt kapital

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 16 000 tkr (16.000). Eget kapital överstiger
fastställt målkapital med 11.871 tkr (9.075 tkr)

Flerårsöversikt

Allmännaförutsättningar
Tillhöriga per den 31 december (antal)
Tillhöriga per den 31 december (andel av
invånarna, %)
Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift (%)
Medelantalet anställda

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgitt. (tkr)
- varav slutavräkning (tkr)
Begravningsverksamhetens nettokostnader
Fersonalkostnader/verksamhetens intäkter
(%)
Av- och nedskrivningar/verksamhetens
intäkter (%)

Ekonomisk ställning
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek
(tkr)
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)
Värdesäkring av eget kapital (%)

2021
2 609

69,70

11

12 300
394

2 456
2 796

5 891
.421

4 094

56,89

7,18

16 000
27 871
77,29
11,15

2020
2 665

71,05
1,2
12

12 656
1 241
561

1 806

6 349
-137

3 783

57,42

5,55

16 000
25 075
75,58
7,77

13453
1 624
601

2219

6931
198

3 964

55,19

5,04

16 000
23 269
71,38
10,54

2018
2 778

71,90

12

12 727
855
414

1 269

6 836
213

3 485

57,12

5,90

16 000
21 050
86,39
6,42

2017
2 843

72,30

12

12 425
315
64

379

6652
117

3165

62,40

6,40

16 000
19 781

89,10
200,,
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Definitioner
Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus
Övriga intäkter och Ränteintäkter
Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper.
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 balansräkningen).
Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets reSUEtat dividerat med ingående eget
kapital.

Förändring av eget kapital (Tkr)
Balanserat Summa eget

resultat Årets resultat kapital
Eget kapital 2020-01-01 21 050 2 219 23 269
Omtöring av föregående års
resultat 2 219 -2 219 0
Årets resultat 1 806 1 806
Utgående balans 2020-12-3l 23 269 1 806 25 075

Ingående balans 2021-01-01 23 269 1 806 25 075
Omtöring av föregående års
resultat 1 806 -1 806 0
Årets resultat 2 796 2 796
Eget kapital 2021-12-31 25 075 2 796 27 871

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har pandemin fortsatt begränsat våra verksamheter kraftig med anledning av politiska beslut
gällande antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Under året har pastoratet arbetat med den pastoratsbildning som sker 2022-01-01

Årets byggnads investeringar har uppgått till 752 tkr för byggnader varav nya fönster på Fors
församlingshem är den största med 326 tkr.
Årets inventarieinvesteringar uppgår till 464 tkr varav såkerhetsanläggning i Fors kyrka är den största
med [86 tkr. Totala kostnaden för anläggningen var 633 tkr och till det har ett bidrag räknats av med 446
tkr. ll
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Finansiella instrument

Vid utgången av 2021 uppgick pastoratets marknadsvärde på de kortfristiga placeringama till 17.525 tkr
(15.289). Dessa värdepapper har anskaffats för 15.323 tkr vilket innbär att det finns ett övervärde
motsvarande 2.202 tkr vid utgången av 2021.

Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det kommer att ske en indelningsförändring, vilket innebär att Fors och Ragunda pastorat kommer att gå
samman med andra församlingar o pastorat och bildar från 1/1 2022 Sydöstra Jämtlands pastorat.

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut, människors och företags beteende är det mycket
svårt att bedöma effekten av den pandemi som varit samt vilka effekter det nuverande krig i Ukraina
kommer att få.

På grund av kommande pastoratsbildning finns det ingen plan från år 2022 0 framåt

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Pastoratet bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller allmänpliktig verksamhet.

Kollekter

2021 2020 2019 2018 2017
Förmedlade rikskollekter 26 16 25 18 25
Förmedlade stiftskollekter 2 14 3 5 4
Förmedlade församlingskollekter 43 64 41 15 43
Församlingskollekter till egen
verksamhet 15 21 28 47 28
Summa kollekter 86 115 97 85 100

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst. 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. En förmedlad
församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte upp i

församlingens resultaträkning.

Pastoratets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar. I!
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Resultaträkning
Tkr

Verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Ekonomisk utjämning
Utdelning från prästlönetillgângar
Erhållna gåvor
Erhållna bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

Yerksamhetens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter tinansiella poster

Skatt på näringsverksamhet

Årets resultat

Not 2021-01-01
-2021-12-31

5 891
4 094
837
691
60

248
388
92

12 300

-4 024
-6 999

-884
-11 907

394

2 555
-99

2 850

2 796
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2020-01-01
-2020-12-31

6 349
3 783
640
762
51

484
417
169

12 656

-3 447
-7 266

-702
-11 415

1 241

634
-73

1 801

1 8064
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Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristigaplaceringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

10
ll

12

13

2021-12-31

14 034
1 359

15 393

15 393

53
99
59

244
455

15 323

4 889
20 667

36 060

6(16)

2020-12-31

13 876
I 184

598
15 658

[5 658

l 8
92
66

1 95
371

13018

4 129
17 518

33 177
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Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld begravningsverksamhet
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld begravningsverksamhet
Leverantörsskulder
Gravskötselskuld
Övriga skulder
Villkorade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

14

15

2021-12-31

25 075
2 796

27 871

5 125
469

5 594

300
545
538

332
[27
752

2 595

36 060
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2020-12-31

23 269
1 806

25 075

5 425
545

5 970

300
59

339

354
27

I 051
2 132

33 177”
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Kyrkøavgift och begravningsavgij? .

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 avgiñsunderlag 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. 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 d.v.s. det belopp som
erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet Se även Begravningsverksamhetens
särredovisning, not 2.

Erhåilna gåvor och bidrag
Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag intäktsredovisas efter hand som
villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat
anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.

Ersättning till anställda
.

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsfo'rs i takt med
att de anställda utför tjänster.

i

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

Inkomstskatt
Församlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999: 1229).
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans nationella
nivås tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster till Svenska kyrkans församlingar,
kyrkliga samfälligheter och stift inte utgör näringsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolens domskäl är
principiellt utformade och domen har generell räckvidd och kan tillämpas på alla typer av
tillhandahållanden som sker mellan olika enheter inom trossamfundet Svenska kyrkan i syfte att bedriva
Svenska kyrkans verksamhetDet innebär att från och med första januari 2021 kan de enheter som
fakturerar andra inomkyrkliga enheter göra detta moms- och skattefritt. Detta gäller för transaktioner
mellan inomkyrkliga enheter (församlingar, pastorat, stift, nationell nivå).
I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet riktad till utomkyrkliga enheter 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.,á
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Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 %
används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomstema har naturlig
anknytning till det allmännyttiga ändamålet.

Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar
I församlingen finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgâng 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.

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

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskatmed avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskafñiingsvärde.

En materiell anläggningstillgäng 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 nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används.

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark har, obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Begravningsplatsens mark skrivs av på 50 år.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kyrkogårdsmark 50 är
Byggnader 10-50 år
Fordon 5-10 år
Datautrustning 3-5 år

Övriga inventarier, installationer och verktyg 5-10 år,{(
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Uppdelning i komponenter
I samband med övergången till K3 delades vissa av församlingens materiella anläggningstillgångar upp i

g

komponenter. i

Församlingen har använt den förenklingsmodell som Svenska Kyrkans redoviSningskornmitté (KRED)
tagit fram, KRED 2017:2 Materiella anläggningstillgångar enligt 1(3), för kyrkobyggnader, uppförda före
år 2000 och med ett redovisat värde per den 31 december 2016 som understiger 5 miljoner kronor.

Förenklingsmodellen innebär kortfattat att ingående redovisat värde per 1 januari 2017 fastställs som
Övergångspost. Övergångsposten skrivs av med 4,76 % per år med en linjär avskrivning dvs. den är helt
avskriven efter 21 år. Tillkommande komponenter på kyrkobyggnaden aktiveras och skrivs av utifrån
bedömd nyttjandetid.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i KS, kapitel 1 1, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaffningsvärdet.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordn'ngar 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 lörpliktelsema har reglerats eller på annat sätt
upphört.

Kundførdringar och övrigafordringar
Fordringar red0visas som omsättningstillgångarmed undantag för poster med förfallodag mer än 12

.

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
j.

belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
*

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över länets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.4
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Not 2 Begravningsverksamheten
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Fors och Ragunda pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska
område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte
användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.

Begravningsverksamhetens särredovisning

Verksamhetens intäkter
Begravningsavgift - erhållet för året
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

Finansiella poster
Räntekostnader
Begravningsverksamhetens överskott

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen
Begravningsavgiñ - erhållet för året
Avgående överskott enligt särredovisningen
Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen

Skuld till begravningsverksamheten
Ingående skuld
Reglering av 2018 års kvarvarande överskott
Reglering av 2019 års överskott
Årets överskott
Utgående skuld till begravnignsverksamheten
Varav Iângfristig skuld
Varav kortfristig skuld

Not 3 Ekonomisk utjämning

202]

4 563
35

4 599

-1 870
-1 546
-591

-4 007

- I 22
469

4 563
-469

4 094

604

-59
469

1 014
469
545

2020

4 328
21

4 350

-1 761
-1 491
-420

-3 671

-133
545

4 328
-545

3 783

607
-549

545
604
545
59

Alla församlingar och pastorat omfattas av ett inomkyrkligt utjämningssystem. Syftet med utjämningen
är att omfördela en de! av kyrkoavgiñen och därigenom bibehålla möjligheten till en rikstäckande kyrklig
verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen. ,4
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Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar

[2(16)

Församlingen har 21489 (2 [489) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångama.
Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till
andelsägande församlingar och resterande går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelama
innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta.

Not 5 Erhållna gåvor

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

Not 6 Erhållna bidrag

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Kyrkoantikvarisk ersättning
Kyrkobyggnadsbidrag
Övriga bidrag från Stiftet
Övriga bidrag
Summa

Not 7 Nettoomsättning

Gravskötselintäkter
Hyresintåkter
Clearing
Övriga intäkter

202]

11

48
60

2021

215

33

248

2021

82
218
43
45

388

2020

21
30
51

2020

14
404
67

484

2020

121
230
47
18

417i
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Not 8 Personal

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Könsfördclningen i
kyrkorådet och bland
ledande befattningshavare Antal på balansdagen

2021-12-31
Kvinnor Män

Kyrkorâdsledamöter 5 2
Ledande befattningshavare l 0

Löner, arvoden och andra ersättningar
Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde
Anställda

Ersättning till ordföranden i kyrkoråd
Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

Totalt
7
I

2021

2021
801

3 714
4 514

2021
33

2021
2 1 7

I 422
1 639

I-
-h
sx
l

5
1

Antal på balansdagen
2020-12-3 1

Kvinnor Mån
2
0

13 (16)

2020

Vi

Totalt

2020
8 16

4 092
4 908

2020
37

2020
289

I 227
1 517

Församlingen har inga övriga utfástelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande
ställning.

Not 9 Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella investeringar
Realisationsvinster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntor

2021

2 549
2 549

Ch

2020

634
634

7
I
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Not 10 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not ll Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvården
Inköp
Försäljningar
Bidrag för larm

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 12 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar

Ingående balans
Årets utgifter
Under året färdigställda tillgångar
Utgånde balans

2021-12-31

28 903
752

29 655

-15 026
-594

-15 621

14 034

2021-12-31

5 074
911

-446
5 538

-3 889
-289

-4 179

1 359

2021-12-31

598
35

-633
0

14 (16)

2020-12-3 1

21 949
6 953

28 902

-14 594
-432

-15 026

13 876

2020-12-31

4 867
207

0
0

5 074

-3 619
-270

-3 889

1 184

2020-12-3 l

5 329
2 221
-6 953

598

Pågående nyanläggning avser säkerhetsanläggning i Fors kyrka och har slutfört under 2021.4
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Not 13 Kassa och bank
Av behållningen på kassa och bank utgör 0 tkr (0 tkr) behållning på det s.k. Kyrkkontot. Kyrkkontot
utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en del av Svenska
kyrkans koncemkonto. De regelverk som styr Kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i
redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.

Not 14 Gravskötselskuld
2021-12-31 2020-12-31

Kortfristig gravskötselskuld
Församlingens åtaganden (serviceverksamheten) 0 2

0 2

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhetmedan åtaganden
påbörjade från år 2000 utgör församlingswrksamhetens åtaganden (serviceverksamhet).

Not 15 Villkorade bidrag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 27 37

Omklassiflcering* 100 0

lanspråktaget under året 0 -10
127 27

Erik Edströms minne 27 27

Vardagsljus 100 0
127 27

Under året har en utredning av vardagsljus gjorts från år 2018 tom 2021 och återstående medel har
klassiñcerats om som villkorade bidrag.a
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