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Prlistldnetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

Arsredovisn i ng for prdstlOneti I lgdngarna
F orvaltning sbertitte ls e
Stiftsstyrelsen i Striingniis stift ffir hiirmed avge irsredovisning ftr rlkenskapsiret 2019

avseende Priistldnetillgingar i Striingniis stift, organisationsnummer 8l 7605-7688, med siite i

Striingniis kommun.

Information om verksamheten
De av Svenska kyrkan fiirvaltade priistliinetillgingarna bestir av priistl<inefastigheter och

priistldnefonder, det vill siiga jord, skog och fondmedel. De har tillkommit genom arv,

donationer och ftirv6rv. Syftet var att avkastningen skulle anv?indas fiir att avldna

ftirsamlingens prlister och att de skulle ffi nigonstans att bo. Numera gir hiilften av

avkastringen direkt till de ftirsamlingar som ursprungligen ftirvaltade fastighetema och

fondkapitalet och den andra hiilften till det inomkyrkliga utjtimningssystemet.

Pr6stl<inetillgingarna har genom irhundraden setts som sjiilviigande stiftelseliknande

riittssubjekt. I samband med relationsiindringen kyrka-stat 61 2000 har i lag klarlagts att

priistldnetillgingarna ska ftirvaltas sisom sjiilvstiindiga riittssubjekt. Priistldnefastigheter och

prtistldnefonder ska iigas av dessa rfittssubjekt.

Prflstldnetillgingarna iir till sin karakt[r snarlika avkastningsstiftelser. Stiftelselagen [r dock

inte till[mplig. Att endast avkastningen ffir anviindas ftir iindamilet ska garantera att den

ftirmdgenhet som priistldnetillgflngarna utgd,r inte flventyras. Kapitalvlrdesskyddet ftir
priistldnefonden kommer i uttryck i kyrkoordningens krav pi irlig vtirdesiikring och

priistldnefastighetskapitalet [r i sig vtirdeskyddat utifrin antagandet att fastighetspriserna 6ver

tiden fiiljer den allmiinna kostnadsutuecklingen.

Nya regler pfrverkar priistldnetillgingarnas skattesituation frin och med inkomstiret 2014.

Detta innebiir att prlstldnetillgingarna inte liingre iir skattskyldiga ftir kapitalinkomster.

Kapitalftirluster blir i enlighet med deffa inte liingre avdragsgilla.

Priistldnetillgingar ska ftirvaltas av Svenska kyrkan med endamil att bidra till de ekonomiska

ftirutslttningarna ftir Svenska kyrkans ftirkunnelse. Endast avkastningen fir anvEndas ftir
iindamilet. Kyrkoordningen fiireskriver att prtistldnetillgflngarna ska ftirvaltas si effektivt som

mdjligt och pi ett sidant siitt att de ger biista mdjliga uthfllliga totalavkastning. Fdrvaltningen

ska ske pi ett etiskt ftirsvarbart siitt i enlighet med kyrkans grundliiggande viirderingar. Natur-

och kulturmiljdvirdens intressen ska beaktas i skiilig omfattning.

Svenska kyrkan har i kyrkoordningen delegerat sift ftlrvaltaruppdrag till stiften. I Striingniis

stift har stiftsfullmiiktige fattat beslut om aff ftirvaltningen ska handhas av ett utskott under

stiftsstyrelsen, egendomsutskottet. Egendomsutskottet, som iir ett beslutande utskott med

lingtgiende delegation, har under 2019 bestifi av sju ledamdter och lika minga ers[ttare.r:
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Priistltinetillgingar i Striingntis stift
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Kyrkostyrelsen kallar irligen ftiretriidare ftir stiften till ett samridsmd,te om ftirvaltningen av

priistlcineti I I gingarna.

Verksamheten har under 6ret varit organiserad delvis som en bestiillarfunktion, fr[mst vad

avser skog och fond, samt bedrivits med egen operativ personal avseende verksamhetsdelen
jord. Arbetet utftirs av egendomsftirvaltaren, en handlflggare samt en ftirvaltningssekreterare

som iir anstiillda av Striingniis stift. Frirvaltningen kriper iiven till viss del in tjtinster ftir att

ftjrstiirka ekonomifunktionen samt ftir ftirvaltning av jakt, fiske och kyrkoreservat.

Fdrvaltningstjiinsten ftir verksamhetsomride skog k<ips ftir niirvarande in av Hiiradskog i
Orebro AB.

Priistldnefastigheterna i Striingniis stift iir fiirdelade pi 120 stycken fastigheter.
Skogsmark 14 067 ha (varav ca 8,2 o/o dr avsatta ftir naturvirdsiindamil)
Jordbruksmark 2 564ha
Ovrig mark 2 59lha(skogsimpediment, viigar med mera)

Fdrvaltningens riktlinjer ftir placering av prlstldnefonden, kapitallorvaltningen inom

Pr[stldnetillgingar i Strflngniis stift, styrs av ett av stiftsfullmiiktige fastst?illt

placeringsreglemente. Giillande placeringsreglemente antogs 2015 och reviderades under

2018. Portfttljen ska ftirvaltas utifrin Priistldnetillgingar i Striingniis stifts uppstiillda mil
samtidigt som en kostnadseffektiv ldsning efterstr?ivas. Portftiljen ska i ftirsta hand vara

indexniira och ftilja Svenska kyrkans nationella nivis placeringsanvisningar ftir etik och

hillbarhet.

Resultat och stiillning
Belopp inom parentes avser ftiregiende 6r.

Priistldnefonden och prtistl<inefastigheterna utgdr grunden ftir verksamhetens resultat. Arets

resultat frin Pr[stkinetillgingar i Striingniis stift uppgir till 101,3 Mkr, (15,5 Mkr) varav 79,2

Mkr (6,9 Mkr) iir disponibla ftir utdelning. Arets disponibla resultat iir irets resultat reducerat

med prdstldnefondens v?irdes[kring och realisationsvinster vid fastighetsftirsiiljningar. Dessa

bida avstittningar ftirs till det bundna priistldnefondskapitalet i syfte att hilla
priistldnetillgingarna viirdesiikrade.

Resultat frdn de olika rilrelsegrenarna
Jordbruks- och skogsftirvaltningens rdrelseresultat innehiller inte realisationsresultaten frin
fastighetsflors[ljningar di dessa inte piverkar det utdelningsbara resultatet.

Jord
Resultat 2019 Budeet 2019 Resultat 2018 Resultat 2017

2,097 \lkf, 0,577 Mkr 1,596 Mkr 1,139IvIkqF
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Awikelsen mellan budget och resultat beror delvis pi att resultatet har en nigot st<irre intiikt
ftir arrenden iin budgeterat samt att kostnaden ftir underhill inte har uppnitts. Under flret har

iiven en del av ftirvaltningskostnaden belastat verksamhetsomride skog som initialt var

budgeterad ftir verksamhetsomride jord.

Skog

Resultat 2019 Budget 2019 Resultat 2018
10,901 Mkr 13,363 Mkr 9,336 Mkr 8,919 Mkr

Det liigre resultatet jiimftirt med budget beror framforallt pfl vikande konjunktur med liigre
priser som ftiljd samt ftirdyrade kostnader pi grund av granbarkborreproblematik. Beslutet att

hrija avverkningen har sfrledes inte slagit igenom under verksamhetsiret.

Fond
Resultat 2019 Budget 2019 Resultat 2018 Resultat 2017
74,t52NIJrr 12,692t\M 3,962\\kr 8,469 Mkr

Awikelsen mot budget bestir frtimst av de vinster som realiserades i samband med byte av

ftirvaltare strax ftire irsskiftet. Vinsterna bestir av de finansiella marknadernas viirdetillviixt.
Det har iiven gjorts en nedskrirming av ett onoterat innehav med ett belopp av 12,206Nftr.
Nedskrivningen har en direkt resultatpiverkan.

Flerdrsdversilct
(Mkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Rdrelsens intiikter
-varav resultat vid avyttring
av pr?istldnefastighet

Arets resultat

Disponibelt resultat

F<irslag till utdelning
Balansomslutring per
bokslutsdag

123,2

14,9

101,3

79,2

20,0

844,6

36,9

1,0

15,5

6,9

7,0

751,1

44,2

6,6

24,5

I1,0

11,0

745,9

94,4

50,5

75,8

20,8

29,0

749,7

91,4

12,5

70,7

58,0

40,0*

732,5

* Stiftsfullmdktige beslutade 27 maj 20 16, $ 10, att faststdlla Prdstldnetillgingar i Strdngnds stifts irsredovisning

2015 med filljande iindring giillande vinstdisposition (tkr): att till ftirsamlingama utdela 28 900, att till Striingnds

stift betala s6som siirskild utjdmningsavgift25 040, att till Svenska Kyrkan nationell nivi betala sisom sdrskild

utjiimningsavgift 3 860, att iterstAende medel dverftiras till ny r?ikning l0 008, Summa 67 808.o
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Nyckeltal
Vinstmarginal (procent)

2019 2018 2017 2016 2015

Jord 45 ) 3s,62 26,95 50,37 52,58

Skog 39,88 37,15 39,r8 25,06 3r,15

2019 2018 20t7 2016 2015

Jordr) 1,12 0,87 0,66 1,78 t,94
Skog') l,l I 0,95 0,88 0.44 0,58

Fond 1,80 ') ,!,'l 1,83 1,81 1,40

Totalt 1,29 r32 1,08 0,91 0,94

Totalavkastning ftirvaltade tillglrgar (procent)

2019 2018 2017 2016

Jordr) , a) 1,08 2,85 6,38 4,3'7

Skogt) 2,45 4,37 1,28o,9'7 -4,01

Fond 16,68 -2,04 7,17 5,78 2,58

Totslt 6,06 0,23 -0,44 4,94 1,98

Marknadsviirden liirvaltade tillgingar (Mkr)
2019 20lE 2011 2016 2015

Jordr) 212,8 210,6 ,t r l 208,5 20'7,6

Skogr) 996,9 996 s 998,9 I 054,4 I 007,0

Fond 401,1 403,3 406,8 374,7 308,3

Tot&lt 1610,8 | 614,2 1618,1 1 637,7 I 522,9

Nvckeltalsdefi nitioner

Vinstmarginal (%) - Uppgiften beriiknas som r6relseresultat, exklusive realisationsresultat och avskrivningar,
dividerat med rdrelsens intiikter exklusive realisationsresultat.

Direktavkastning (%) - Uppgiften beriiknas som rtirelseresultat, exklusive realisationsresultat och avskrivningar,

dividerat med genomsnittligt marknadsvarde pe (itrvaltade tillgengar.

Totalavkastning (%) - Uppgiften beriiknas som rdrelseresultat, inklusive realisationsresultat och avskrivningar,
plus viirdeutveckling under 6ret dividerat med genomsnittligt marknadsviirde pi liirvaltade tillgengar.
r) Marknadsviirdet Itir jord och skog beriiknas som taxeringsvardet x I ,33.

Viisentliga hiindelser under rtikenskapsiret

Med den nya skogsbruksplanen som grund fattade egendomsutskottet beslut under 2019 att

hdja awerkningsnivin fiir skogen. Det nya milet innebiir en irlig avverkning som bettre

stemmer dverens med tillvexten i skogsbruksplanen vilken 6ver tid ska utgdra 85 000 m3sk
per er.

En upphandling ftir prestldnefonden genomftjrdes vilket resulterade i liigre

ftirvaltningskostnader samt en mer hellbar ftirvaltning. I samband med byte av ftirvaltare

realiserades vinster genererade ur de finansiella marknademas viirdetillv2ixt.

Den med Viisteris, Uppsala och Stockholm gemensamma resursen ftirjakt, fiske och

kyrkoreservat slutade sin anstiillning. Aven Sven-Erik 6hlin som har arbetet som handleggarer.

6
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Priistliinetillgfl ngar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -7688

avslutade sin anstiillning vid Srsskiftet och ett rekryteringsarberc pebdrjades under 2019 ft r att
tillshtta den tjensten.

De tretton Pr2istldnetillgflngama genomftirde under tvi dagar i oktober ett klima! och
hillbarhetsseminarium liir att gemensamt ta fram ett underlag initir Svenska kyrkans fiirdplan
ftir klimatet.

Jord
Inom verksamhetsomridet jord bedrivs verksamheten med inhyrd personal frin Str2ingniis

stift. Arbetet bestri,r till stor del av att liirvalta de nyttjanderiittsavtal som finns och att arbeta

med nyecknande av avtal, omliirhandling av avtal, syner och avriikningar. Som

fastighetslgare hanterar Priistldnetillgingar i Str[ngniis stift en miingd iirenden som

exempelvis k6p- och ftirs?iljningar, lantmaterilt rre$ningar, olika intring och alla former av

myndighetskontakter.

Utbyggnaden av fiber pi landsbygden har fortsatt under 2019. Fdrhandlingarna har mynnat ut
i att bida parter har enats om avtal och hur ledningen ftirllggs. Under iret har WA stora
infrastrukturprojekt haft samrid, kraftledningen mellan Hedenlunda-Oxel6sund och tunneln
frin Viittem till Hallsberg ftir dricksvatten.

Egendomsutskottet har tagit beslut p& en ftirvaltningsplan och ett arbete med att ta fram en ny
viljeinriktning har pebdrjats. Detta efter att fokus under 6ret delvis har varit pi
verksamhetsomridet jord. En del i detta var en exkursion Iiir egendomsutskottet i Uppsala
med bl.a. ftiredrag av Uppsala akademiftirvaltning.

Skog
Priistl6netillgingar i Striingniis stift iir en bestiillarorganisation niir det g[ller
verksamhetsomride skog. Fdrvaltningstj[nsten tillhandahills av Hiiradskog i Orebro AB, diir
fem stycken skogvallare hanterar knappt 14 100 ha produktiv skogsmark.

Efter ett antal ir med ftirbflttrad konjunktur vlnde konjunkturen inom skogsniiringen ner

under 2019. Bakgrunden till det finns i en 6kad oro i vir omvtirld i spiren av bland annat

handelskonflikten mellan USA och Kina samt Brexit. Som siiljare av virke ftirviirrades
a\.mattningen genom ett h6gt utbud av virke i sparen av granbarkborren. Det har varit minga
skogsiigare som velat avverka Iiir att man Zir riidd ftir ytterligare skador. Det har tydligt miirkts
i Sdrmland diir skadoma varit stora.

I Centraleuropa har angreppen av granbarkborre varit betydligt stdrre en i Sverige. De stora

angreppen 96r att det awerkas och sigas mer en normalt. Niir efterfrigan sjunker och utbudet

pressas upp gir prisema ner snabbt. Det har sigverken miirkt av under 2019. Ftir pappers- och

massaindustrin fortseter den strukturella fiiriindringen att vi konsumerar mindre tryckpapper.

Ut6ver det finns mycket barrmassaved piL marknaden vilket har giort att de stora k6pama o
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justerat ner sina priser flera ginger under verksamhetsiret. Aven marknaden ftir biobr[nsle
priiglas av ett stort utbud i spiren av granbarkborren, vilket leder till l2igre priser trots
efterfrigan. Situationen beditms hilla i sig under ett antal 6r innan skadoma av

granbarkborren fiirsvunnit.

Pr2istldnetillgingama i Striingniis stift iir sedan 2001 certifierade enligt FSC@. Fdrutom den

generella naturhiins)men som tas i den dagliga skogsbruksverksamheten har I 150,1 ha
produktiv skogsmark avsatts med hiinsyn till naturvird vilket motsvarar cirka 8,2 o/o.

Skogscertifieringen innebiir att fiirvaltningen har ett l6ngsiktigt perspektiv med syfte att

bedriva ett ekonomiskt livskraftigt, miljtianpassat och socialt ansvarstagande skogsbruk. Fdr

att samordna arbetet med att upprefihella certifieringen av svenska kyrkans priistltinetillgingar
har den ideella ftireningen Stifiens egendomsjbrvaltningars fi;rering (STEF) bildats.

Fdreningens uppgift er a$ sekerst?illa medlemmarnas certifiering av respektive skogsbruk

entigt FSC@ (Forest Stewardship Councilo, licensnummer SKSC: FSC-C0141l0) och

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) samt att erbjuda

Itirsamlingsskogar PEFCTM certifiering. Som paraplyorganisation Itir gruppcertifikat enligt
PEFC iir ftireningens ledningssystem certifierat i enlighet med ISO 14001, och arbetssiitten

inom ramen ftir detta tilliimpas inom hela ftireningen.

Under riikenskapsiret har ca 82 procent (fg hr 73 procent) av den irliga tillvexten av

produktionsskog awerkats. Av det var ca 57 procent (fg 61 59 procent) slutawerkning och ca

30 procent (fg 61 37 procent) gallring. Totalt gallrades 2,8 procent (fg 61 2,9 procent) av den

totala arealen produktionsskog. Ambitionen ftir skogsvirden iir fortsatt h6g varftir stora

arealer har r<ijts och underviixtr<ijts inltir kommande gallringar.

De totala avverkade volymema uppgir till ftiljande:

2019
Slutawerkning 38 349 m3sk
Gallring totalt 21 257 m3sk
Frdtriidsavverkning 1 783 m3sk
Vindffilld skog 0 m3sk
6vrig avverkning och flis 8 687 m3sk

2018
36 739 m3sk
23 219 m3sk

228 m3sk
0 m3sk

2 377 m3sk
Summa awerkning och flis 70 076 m3sk 62 563 m3sk

Under iret har det awerkats stora volymer som beror pi angrepp av granbarkborre. I ovan

angiven information bestir "dvrig avverkning och flis" av den typen av avverkning. Dessutom

iir en del av volymen slutavverkning skog som har avverkats pga granbarkborreskador.

MedelftirrAdet pi Priistldnetillgingars skogar iir nu 182 m3sk per ha och den irliga tillviixten
pi den areal som skogsbruksplanen anger som produktionsskog iir 85 000 m3sk/6r.*
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Under riikenskapsiret 2019 har det allmiint funnits en hdg riskvilja vilket ledde till en

v[rdetillviixt i priistl6nefonden med dryg! 22 procent. Aktiedelen av portftiljen steg med hela

34 procent.

Fdr prtistldnefonden budgeterades en avkastning pi 3 procent nominellt ftir 2019. Dagens

marknadsliirutsetningar innebiir att det 6ver tid iir svirt och medfitr hdg risk att ne

avkastningsmilet med enbart de traditionella tillgingsslagen aktier och riintor.
Centralbankemas nollriintepolitik har medfiirt delas att marknadsriintoma fallit till historiskt
l6ga niv6er, dels att risktillgingar likt aktier stigit kraftigt i pris.

Mot bakgnrnd av marknadsliiget sigs allokeringen av tillgingsslagen dver under 2018, vilket
resulterade i en 6kad allokering mot altemativa kassafldden och en minskad allokering mot
riintor. Under 2019 har arbetet med att implementera den altemativa portfiiljen pibdrjats och

en investering i tillgingsslaget iterftirsiikringsrisk har genomftirts. Vidare har en investering i

ftirnyelsebar energi giorts. Exponeringen mot ltimybar energi nis genom en fond som

finansierar projekt inom sol-, vind- och vattenkraft. Utdver goda ftirutsiittningar ftir att uppni
ett icke korrelerat kassaflOde, jiimtemot aktier och rentor, har investeringens

hillbarhetsaspekter varit centrala vid val av investeringsinriktning.

Finansiella instrument
Vid utgengen av 2019 hade prestldnefondens noterade vardepappersinnehav ett

marknadsverde om 330,3 Mkr (330,7 Mkr). Riktlinjema ftjr de finansiella instrumenten ses

6ver regelbundet. g

9

Fond
Prlstliinetillgingar i Str[ngniis stift er aven en bestiillarorganisation nar det galler
verksamhetsomride fond. Vi k6per en konsulttjiinst av CON, Consulting Investment Group,

som heter "Strategisk partner", ett helteckande st6,d innefattande strategi, investering och

uppftiljning.

Under 2019 deltog pr5stl6nefonden tiven i en gemensam upphandling med andra svenska

institutioner g2illande de traditionella tillgingsslagen aktier och riintor. Syftet med den

gemensamma upphandlingen var att kunna stiilla hdgre krav pi ltirvaltare inom friimst
hillbarhetsfrigor samt att uppne liigre Iiirvaltningskostnader. Fdr priistldnefonden resulterade

upphandlingen i en mer hillbar ftirvaltning samt att Ibrvaltningskostnaderna mer 2in

halverades.



Priistliinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 1 7605-768 8

Framtida utveckling

Vad avser priistldnefonden iir det alltid en osiikerhet kring vilken avkastning som kan

fiirvAntas framdver, di fluktrationema pA marknaderna kan vara betydande frAn rir till ir.
Strategin att diversifiera pr2istldnefonden ftirbiittrar dock Itirutsettningama fiir en hdgre

riskjusterad avkastning, en mer robust portfiilj samt att avkastningsmilet kan nis.

Under 2020 ska placeringsriktlinjema ses 6ver och det ska genomftiras ett arbete att even

inkludera innehavet i jord- och skogsbruksfastigheter i analysen av pr5stldnetillgingarna.
Dessa fastigheter utgdr i sArklass det stdrsta tillgengsslaget i {tirvaltningen. En friga som

kommer att behandlas 2ir hur allokeringen i priistldnefonden b6r utformas givet den stora
exponeringen mot jord- och skogsbruksfastigheter.

Det strategiska beslut som egendomsutskottet fattade under 2019 rdrande avverkningsnivin
kommer sannolikt att drdja innan det ffir genomslagskraft. Anledningen iir den prioritering av

att hantera och minimera skadorna av granbarkborren som sker och den direkt negativa
piverkan pi virkeskonjunkturen som granbarkborreproblematiken har. Det 6kade utbudet av
virke och massaved med liigre priser som ftiljd spis h&lla i sig ett antal ir framit.

Under iret har skogens roll i klimatfiiriindringen fitt en allt stdrre roll i debatten. Fler och fler
niimner produkter frin skogen som en del i att minska utsliippen av fossil koldioxid.
Betydelsen av skogen som rivara och forskning kring nya produkter fiir att ersiitta bl.a.
olja./plast kommer sannolikt att bidra till att 6ka efterfiigan pi produkter frin skogen pi
liingre sikt.

Debatten kring iiganderett och brukande av skog tilltog under 2018 och under 2019 tillsatte
regeringen en utredning. Det kommer att vara av stor betydelse ltir fortsatta
brukningsmdjligheter hur den debatten utvecklas och vad utredningen kommer till Itir
slutsatser. Frigor viktiga att bevaka ur ett agarperspektiv. Klimatfrigan iir ocksi av avgdrande
betydelse.

Verksamhetsomride jord har liigre direktavkastning iin vad som ftirviintas. Under 2020
kommer det arbete som pibdrjades 2019 med att analysera verksamheten och att hitta
mdjligheter till dkad direktavkastning att fortsiitta.

Vi har siirskilt beaktat hur effektema av COVID-19 utbrottet kan komma att piverka
Priistl6netillgingar i Striingniis stifts framtida utveckling och de risker som kan piverka den

finansiella rapporteringen framat. I denna beddmning har vi kommit fram till att vi i dagsliiget

inte kan dverblicka effektema. Med anledning av detta ftireslAs ett utdelning motsvarande en

genomsnittsutdelning liir de senaste l0 6ren. Resterande utdelningsbart belopp ftireslis
balanseras fiir eventuellt framtida nedskrivningsbehov i priistldnefonden. Om

nedskrivningsbehov inte uppstir kan de balanserade vinstmedlen anvlndas liir framtida

utdelning.t-
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Frirslag till vinstdisposition
Balanserat resultat frin ftireg6ende 6r
Redovisat Arsresultat

t 763
79 248

Summa
Stiftsstyrelsen fcireslAr att vinsten disponeras pi f<iljande siitt:

- att till ltirsamlingar utdela (frirdelning se sid I l)
- att till Nationell nivi utdela
- att iterstiende medel dverltires i ny riiknine

81 011

10 000
l0 000
61 011

Summa 81 011

Miljciredovisning
Pr[stl6netillgingarna bedriver ingen enligt miljdbalken tillstinds- eller anm[lningspliktig
verksamhet.l=

ll



Priistldnetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

Andelstal
Fdrsamling/Pastoral Andelar Utdelning Firsomling/Pastorat Andelar Utdelning

Asker- Liinniis pastorat

Askersund-Hammars
ftirsamling r)

Bettna ftirsamling

Bjrirkviks ftirsamling

Bodame pastorat

Daga ftirsamling

Dunker-Lilla Malma
fiirsamling
Eskilstuna pastorat 2)

Flen, Helgesta-Hyltinge
ftirsamling

Frustuna {tirsamling

Grddinge ftrsamling

Hallsbergs ftirsamling

| 238 123 800
Melldsa ftrsamling

Nykdpings ftirsamling

Nyndshamns 6rsamling

Oxeltisunds ftirsamling

Rtin0 fdrsamling

Salems ftirsamling

Sk0llersta frrsamling

Sorunda ftirsamling

Stallarholmens ftirsamling

Stenkvista-Arla ftirsamling

Stigtomta-Vrena ftirsamling

Striingnas domkyrkoftirsamling
med Asp<i

Stidertiilje pastorat 4)

Torshiilla {iirsamling

Trosa ltirsamling

Tunaberg ftirsamling

Turinge-Taxinge fdrsamling

Tysslinge ftirsamling

Tystbergabygdens ftirsamling

V Vingaker o Oster6kers
pastorat

Viby ftirsamling

Varfruberga-Hiirads ftirsamling

Aker-L?inna fiirsamling

Orebro pastorat

Gmo-Toni ftirsamling

Hovsta pastorat 3)

Husby-Rekame o Niishulta
pastorat

Hiillby ftirsamling med
Tumbo och R6by-Rekame

Hrild-Mcirkrt ltirsamling

Jiima-Vardinge pastorat

Kaljtirdens ftirsamling

Katrineholmsbygdens
ftirsamling

Kiladalens ftirsamling

Knista ftirsamling

Kumla pastorat

Kvismare ftirsamling

Lerbtick-Snavlunda pastorat

Mariefreds ftirsamling

4499 449900

4351 435 100

6 390

3 959

1 559

970

I 813

2 639

3 142

I 616

I 338

733
558

639 000

395 900

r s5 900

97 000

181 300

263900

314 200

161 600

133 800

73 300
55 800

118300

260 600

l 86 800

210 700

525 300
277 300

3

30

3 816

l4

991
3 429

99 100
342 900

300

3 000

38t 600

I 400

440 800

276 100
150 600

l9l 100

354 100

7t 200

136200
62 100

4t 700

108 200

61 300
296900

4 408

2 761
I 506

I 911

3 541

712

t 362
621

417

r 082

613
2969

1226 122600
I 183

2 606

I 868

2 to7

s 253
2 773

I 142

2 40t

601

2 621

8s8

fi4200
240 t00

60 100

262 100

85 800

2 948

748

| 217

I t56

2 629

I 672

294 800

74 800

t2l 700

I l5 600

262900

t67 200

Andelar f00 000 Utdelning

2420

2079

4 499

929

l0 000 000

1l Askersund-Hammarc ftirsamling

Askersund

Hammar

2) Eskilstuna pastorat

Eskilstua

Vlistra Rekame

2333

4057

6 390

I 553

I 589

I L42

3)Hovsta pastorat

Axberg

Glanshammar

4)SddertiiUe pastorat

Enhoma

Sridertiilje 433

1352.
4

t2



Priistldnetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 1 7605 -768 8

Resultatrakning

Belopp i tkr Not 2019 2018

Rtirelsens intiikter
Nettoomsiittni ng prtistldnefastigheter

Intiikter priistlcinefond

Resultat vid avyttring av prdstldnefastigheter

Fdriindring av lager

2

3,6

4

32 734

7s 208

t4 938

311

30 887

5 137

1 048

-154
Summa riirelsens intiikter 123 tgr

l1 570

2 690

6 385

458

36 918

11 570

2 657

6 343

405

Riirelsens kostnader

Kostnader ftir varor, material och vissa kcipta tjiinster
Kostnader lor inhyrd personal

Ovriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anl69gningsti ll gingar

5

7

Summa rtirelsens kostnader 2t 103

r02 088

51

20 975

15 943

152

Rtirelseresultat

Resultat frin finansiella investeringar

6vriga riinteinttikter och liknande resultatposter

2

8

Resultat efter finansiella poster

Skatt pi 6rets resultat

ARBTs RESULTAT

9

102 145 16 095

881 560

t0t 264 15 535

Prtistltjnefastigheter och priistl6nefonden ska lorvaltas av Svenska Kyrkan sisom sjtilvstiindiga ftirmdgenheter
Endast avkastningen fir anviindas lor iindam6let. Resultatrdkningen ovan tir utformad ftir att ftilja god
redovisningssed i Sverige. Det redovisade resultatet 6r inte i sin helhet disponibelt ftir tindamilet. Enligt lag
och kyrkoordning ska kapitalisering ske enligt nedan:

Arets resultat enligt resultatrdkningen

Viirdesdkring enligt KO 46: I I
Omftiring av realisationsvinst fbr fastighet
i ftjrhillande till anskaffningsviirde, enl KO 46:10

Arets resultat

2019

101 264

-7 077

-14 938

79 248

2018

l5 535

-7 557

-l 048

6 930

t3



Priistltinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -7688

Balansriikning

TILLGANGAR, tKT Not 2019-12-31 20lE-12-31

Anliggningstillg{ngar
Materiella anlAggningstillgingar

Priistliinefasti gheter

P6giende nyanliiggning och Itirskott
avseende materiella anliiggningsti llgingar

358 806

245

341 963

652

Finansiel la anliiggningstillgingar

Priistl6nefondsmedel t2

359 051

398 47 |

342 615

393 298

Summa anliiggningstillgingar

Omsettningstillgingar

Varulager

Kortfiistiga fordringar

Kundfordringar

Aktuell skattefordran

6wiga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intaker l3

278

97

109

990

398 471

757 522

424

316

0

2 523

1 104

393 298

735 913

I l3

Summa omsittningstillgln gar

3 943

82'742

1474

13 608

l5 195

Kassa och bank

Summa tillgingar 844 63L 751 loE

t4

10
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Priistltinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tKT Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Priistl6nefastighetskapital

Priistl6nefondskap ital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets disponibla resultat

358 806

398 471

I 763

79 248

341 963

393 298

1 833

6 930

Summa eget kapital

Avsittningar
Avsdttning skogsvird

14

838 288

2 tt2

744 024

2368

Kortfristiga skulder

Leverantrirsskulder

Aktuell skatteskuld

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och lorutbetal da i ntiikter 15

483

237

268

3 244

351

0

961

3 404

Summa kortfristiga skulder 4 23t 4 715

Summa eget kapital och skulder 844 63t&.. 751 108

15



Priistliinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

Eget kapital
Det egna kapitalet i priistldnetillgingama ar uppdelat i bundet kapital (sadant kapital som inte
f*ar anviindas ltir utdelning/utjiimningsavgift) och fritt eget kapital. Det i resultatriikningen
redovisade resultatet er inte i sin helhet disponibelt ftir utdelning vilket beaktas vid
redovisningen av det egna kapitalet enligt rekningen nedan.

Som ftirsiiljning av priistltinefastighet reknas iiven allframtidsuppletelse av nyttjanderatt, servitut och annat

intreng dar erhellen ersattning avser atl tAcka en pA fastigheten bestiende viirdenedging.g-

Fiirlndring av eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kspitrl

Priistltine
fastighetskapital

Priistliine
fondskapital

Balanserat
resultat

Redovisat
irsresultat

Eget kapital 2018-01-01

Belopp vid irets ing&ng

Omftiring av ftiregiende ars resultat

Kitp/lbrsaljning prAstldnefastighet, bokf.
vArde

Omfiiring avskrivning byggnad

Arets resultat

Avscinning till bundet eget kopital:
- omftiring realisationsvinst (ftirlust) fastighet
- vardesakring enligt KO 46:l I

Utdelning

Utdelning till ftirsamling/pastorat

Utdelning till nationell nivi

342 354 384 30r

t4
-405

-14

405

1048
7 557

1850

10 984

10 984

- l0 984

l5 535

-l 048

-7 557

-5 500

-5 500

Utgiende balans 2018-12-31 341 963 393 298 I 833 6 930

lngiende balans 2019-01-01

Omffiring av ftireg6ende 6rs resultat

Kdp/Ibrsaljning pr5stl0nefastighet, bokf
verde

Omliiring avskrivning byggnad

Arets resultat

Avscittning till bundet eget kapital:
- omliiring realisationsvinst (litrlust) fastigbet
- vardesekring enligt KO 46:l I

Udelning

Utdelning till ldrsamling/pastorat

Utdelning till nationell nive

341 963 393 298

l7 301

-458

-17 301

458

14 938
'7 077

1833

6 930

6 930

-6 930

101 264

-14 938

-7 077

-3 500

-3 500

Utgiende balans 2019-12-31 358 806 398 471 1763 79 244

l6
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Organisationsnummer 8 I 7605-7688

Kassafl6desanalys
Belopp i tkr Not 20t9 2018

Den liipande verkssmheten

Riirelseresultat

Justeringar ftir poster som inte ingar i kassaflddet

Av- och nedskrivningar

6kningrminskning av avsanningar

Resultat vid ltirsiiljning av anleggningslillgengar

Erhillen riinta

102 088 t5 943

7 464

309

-2 055

152

12 664

-256

-94 040

57

Betald inkomstskatt avseende n?iringsverksamhet

20 513

-54'7

21 813

-624

Kassalldde frln den ltipande verksamheten ftire
Iiiriindringar av riirelsekapitalet

Kassaflode mn liirandring i rorelsekapital

Minskning/tikning av varulager

Minskning/iikning av kortfristiga fordringar

Okning/minskning av kortfristiga skulder

t9 966 21 189

154

t'76'1

345

-311

-2 566

-'722

Kassafltide frln den liipande verksamheten

Prestltinetillgingar

Presll6nefastiqheter

F6rv4rv av pr,istldnefastigheter

Ftirsaljning ay prastldnefastigheter

Priistldnefondsmedel

FdrvArv ay vardepapper

Fdrsiiljning av viirdepapper

Okning/minskning dvriga medel

-17 706

15 ',l s0

-20

I 048

-337 951

393 669

6 005

t6 367 23 454

Kassatl6de frin priist16netillgingar

Kassafl tide flire utdelning

Utdelning till Iiirsamlingar/pastorat, nationell nive

59 768 -14 020

76134

-7 000

9 435

-11 000

Arets kassafltide

Likvida medel vid 6rets b6rjan

69 134

13 608

-1 565

15 174

Likvida medel yid 6rets slut l6 82 742 13 608

t7

-6 968

29 475

-37 555



Priistldnetillgfl ngar i Strlingniis stift
Organisationsnummer 8 1 7605 -768 8

Noter
Not I Redovisning och virderingsprinciper

Priistldnetillgingarnas irsredovisning har upprtittats enlig1 irsredovisningslagen (1995:1554) ARL och
Bokftiringsntimndens BFNAR 2012:l Arsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tilliimpas
rekommendationer utgivna av Kyrkostyrelsens redovisningsrid ftir Svenska kyrkan (KRED).
Redovisningsprinciperna iir oflortindrade ijiimftirelse med ftiregiende ir, om inget annat anges.

Intiktsredovisning
Intdkter redovisas till det verkliga vdrde av vad som erhillits eller kommer att erhillas och som tir ftir egen
rtikning.

Fdrsiiljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med ftirsdljningsvillkoren
Fdrsiiljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid ftirsiiljning i utliindsk valuta.

Virkesintiikter redovisas enligt ftiljande:
Leveransvirke:
Avverkningsuppdrag och leveransrotkOp:
Rotposter:

i den period virket levererats till kdparen.
i den period virket inmtitts.
vid kontraktstillftillet.

Ovriga inttikter som intjdnats intiiktsredovisas enligt ftiljande:
Arrende- och hyresinttikter: i den period uthyrningen avser
Riinteintakter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhillen utdelning: niir riitten att erhilla utdelning bedOms som saker

Bidrag
Bidrag inttiktsredovisas efter hand som villkor som iir ftirknippade med bidragen uppfylls. Bidrag till
anliiggningstillgingar har reducerat anskaffningsviirdet pi anliiggningstillg6ngama.

Leasing
All leasing, bide niir priistl6netillgingarna iir leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing dvs.
leasingavgifterna, inklusive en ftirsta ftrhdjd avgift, redovisas som kostnad/intiikt linjiirt tiver leasingperioden.
Uppgifterna om avgifter i noten iir redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod avses den period som
leasetagaren har altalat att leasa en tillging.

Inkomstskatt
Priistldnetillgingama beskattas frin och med inkomstiret 2014 som en inskriinkt skattskyldig stiftelse. Endast
inkomst av ndringsverksamhet och innehav av fastighet beskattas. Kapitalvinster och andra inkomster som inte
kommer frin ntiringsverksamhet iir alltid skattefria ftirutsatt att villkoren ftir inskriinkt skattskyldighet er
uppfyllda.

Aktuella skatter viirderas utifrin de skattesatser och skatteregler som giiller pi balansdagen. Uppskjutna skatter
viirderas utifrin de skattesatser och skatteregler som iir beslutade fbre balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida skattemtissiga avdrag redovisas i den
utstrdckningen det iir sannolikt att avdraget kan avrdknas mot riverskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast niir det finns legal riitt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom, i fiirekommande fall, ftirdndringar i uppskjuten skatt, redovisas i resultatriikningen om inte
skatten iir hiinftirlig till en hiindelse ellertransaktion som redovisas direkt i eget kapital, di skatteeffekten
redovisas diir.

Materiella anliiggningstillgingar
Materiell anldggningstillging tir en fosisk tillging som innehas for att bedriva niiringsverksamhet (ge
ekonomiska ftirdelar/kassafl 6de).

Materiella anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsvtirde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsviirdet ingir utgifter som direkt kan hiinftiras till lorviirvet av tillgingen.l
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Priistltinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnurrmer 8 I 7605 -768 8

Bidrag som avser forviirv av materiell anldggningstillging reducerar tillgingens anskaffiringsviirde.

Fdr materiella anliiggningstillgingar har skillnaden i ftirbrukningen av betydande komponenter beddmts vara
ovdsentlig. Anliiggningstillgingarna har diirftir inte delats upp i komponenter.

Under 6ret anskaffade materiells anldggningstillgingar som har betydande komponenter diir skillnaden i
lorbrukning ftirviintas vara vtisentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrin varje komponents
nltjandeperiod.

Realisationsvinster respektive realisationsftirluster vid avyttring av pr6stl6nefastighet redovisas pi separat rad
under r0relsens intiikter. Som avyttring av prdstldnefastighet r?iknas iiven allframtidsupplitelser av nyttjanderitt,
servitut eller annat intring dtir erh6llen ersiittning avser att tiicka en pfl fastigheten bestiende vdrdenedging.
6vriga realisationsvinster respektive realisationsforluster avseende anliiggningstillging redovisas to.briig
rdrelseintiikt respektive Ovri g rdrelsekostnad.

Materiella anliiggningstillgingar skrivs av systematiskt 6ver tillgangens beddmda nyttjandeperiod. Niir
tillg6ngarnas avskrivningsbara belopp faststiills, beaktas i forekommande fall tillgingens restviirde.

Linjiir avskrivningsmetod anvdnds for Ovriga typer av materiella tillgingar.

Mark har obegriinsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Fdljande avskrivningstider tilldmpas:
Vtigar l0 8r
Byggnader 20-50 6r

Nedskrivningar av materiella anliiggningstillgingar
Niir det finns en indikation pi att en materiell anliiggningstillgings viirde har minskat, g6rs en prdvning av
nedskrivningsbehov. Fdr tillgingar som tidigare skrivits ner gdrs per varje balansdag en prdvning av om
8terltiring bcir gdras.

tr'inansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel l l, vilket innebtir att viirdering sker utifrfin
anskaffningsviirdet.

Finansiella instrument som redovisas i balansriikningen inkluderar viirdepapper, kundfordringar och 6vriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantdrsskulder och lineskulder. Instrumenten redovisas i balansriikningen
niir priistldnetillgingarna blir part i instrumentets avtalsmiissiga villkor.
Finansiella tillgingar tas bort frin balansriikningen ntir ratten att erhilla kassafloden fr6n instrumentet har l6pt ut
eller dverftirts och prtistldnetillgingarna har tiverftirt i stort sett alla risker och ftirminer som iir ftirknippade med
dgandertitten.
Finansiella skulder tas bort fr6n balansrtikningen niir ftirpliktelserna har reglerats eller pi annat sett upph6rt.

P rtisll onefondsmede I - At riga I dngfri st iga vcirdepappersinnehav
Innehaven innehas pi l6ng sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsviirde. I efterftiljande redovisning
viirderas posten fortsatt i enlighet med liigsta vdrdets princip till det liigsta av anskaffiringsvarde eller
marknadsv?irdet pi balansdagen. De rtintebiirande tillgingarna redovisas i efterfoljande redovisning till upplupet
anskaffrringsviirde.

Pr6stl6nefondsp lacerin gar
Priistlcinefondsmedel utgdr en separat ftirvaltad tillgingsmassa, motsvarande lorvaltningens bundna
priistldnefondskapital, diir insiittningar och uttag ur viirdepappersportftiljen sker i samband med kdp och
ftirsiiljning av priistldnefastigheter. Samtliga tillgingar och eventuella fondlikvidskulder som tir relaterade till
portfiiljen redovisas pi raden Priistl6nefondsmedel i balansrtikningen. Priistl6nefondsmedlen forvaltas l6ngsiktigt
och redovisas som anliiggningstillging. Fdrvaltningen av priistldnefondsmedel utgdr en kdrnverksamhet i
forvaltarens uppdrag och redovisas som egen rdrelsegren. Avkastningen frin priistldnefondsmedlen redovisas pi
separat rad under verksamhetens intiikler.

FOr de noterade vdrdepapper som ingir i priistldnefondmedlen sker en kollektiv vdrdering. Det innebtir att vid
prtivning av ltigsta viirdets princip/prdvning av nedskrivningsbehov avrdknas orealiserade forluster mot
orealiserade vinster inom portftiljen.-4.
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Kundfordringar och dvriga fordingar
Fordringar redovisas som omsiittningstillgingar med undantag ftir poster med ftirfallodag mer iin l2 minader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anltiggningstillgingar. Fordringar tas upp till det belopp som forvdntas
bli inbetalt efter avdrag for individuellt beddmda osiikra fordringar.

Ko rtfri s t i ga p I ac eri n ga r
Viirdepapper som iir anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsviirde
och i efterfoljande viirderingar i enlighet med liigsta vdrdets princip till det liigsta av anskaffrringsviirde och

marknadsvdrde.

Ldneskulder och leverantr)rsskulder
Lineskulder och leverantdrsskulder redovisas initialt till anskaffrringsviirde efter avdrag ftir
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fr6n det belopp som ska iterbetalas vid
forfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som riintekostnad 6ver l&nets ldptid med hjtilp av instrumentets
effektiwiinta. Hiirigenom dverensstiimmer vid lorfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
6terbetalas.

Avslttningar
Med avsiittningar avses ftirpliktelser pi balansdagen som iir siikra eller sannolika till sin lorekomst men ovissa
till belopp eller till den tidpunkt di de ska infrias. Avsiittning redovisas med det belopp som motsvarar den btista
uppskattningen av den utbetalning som kriivs lor att reglera itagandet.

Kassafliidesanalys
Kassaflddesanalysen uppriittas enligt indirekt metod och visar priistl6netillgingamas in- och utbetalningar
uppdelade pi ldpande verksamheten, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet samt ftirvaltade
priistltinetillgingar. Det redovisade kassaflddet omfattar endast transaktioner som medftirt in- eller utbetalningar
Som likvida medel klassificeras rdrelsemedel bestiende av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som 6r noterade pi en marknadsplats.

Bundet eeet kapital utgdrs av Priistldnefastighetskapital och Priistl6nefondskapital. Vid ftirsiiljning av
priistltinefastighet tilllors priistldnefondskapitalet ett belopp motsvarande erhillen k6peskilling. Detta uppnis
genom omftiringar inom eget kapital, enligt Eget kapital i egen riikning. Priistldnefondskapitalet viirdesiikras
6rligen, genom en kapitalisering som tas av avkastningen, ftir att trygga atl kapitalet inte urholkas pi grund av
inflation. Vid ktip av prtistl<inefastighet lors ett belopp motsvarande kdpeskillingen om fr6n
priistldnefondskapital till priistl6nefastighetskapital.

Fritt eget kapital utgdrs av balanserade medel och 6rets resultatjusterat for omftiringar till/frin bundet eget
kapital samt liimnad utdelning.

Utdelning
Av stiftsfullmiiktige beslutad utdelning redovisas direkt mot fritt eget kapital.*
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Eget kapital och liimnad utdelning
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.



Priistltinetillgingar i Striingntis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

Not 2 Information om oberoende rdrelsegrenar
Rdrelsens intiikter fijrdelar sig pi rdrelsegrenar enligt ftiljande: 2019 2018

Skog

Jord

Fond

40 847

7 136

7s 208

25 906

5 875

5 137

R0relseresultatet fordelar sig pi rdrelsegrenar enligt ftiljande
Skog (exkl realisationsresultat och avskrivning)
Realisationsresultat vid avyttring anl. tillgtng
Avskrivning

Summa skog

Jord (exkl realisationsresultat och avskrivning)
Realisationsresultat vid avyttring anl. tillging
Avskrivning

Summa jord

Fond (exkl realisationsresultat och nedskrivning)
Realisationsresultat vid avyttring anl. tillging
Nedskrivning/6terltiggning nedskrivning

Summa fond

123 t9t

11 087

13 045

-l 85

36 918

9 493

353

-157

23 946

2 370

I 894

-273

9 690

I 845

69s
-249

3 990

7 256

79 102

-12 206

2 292

l0 014

I 007

-7 058

74 152 3 963

Summa riirelseresultat
- varav realisationsresultat vid avyttring anl. tillging
- varav avskrivning/nedskrivning

102 088

94 040

-12 664

2019

15 943

2 055
-7 463

Not 3 Nettoomslttning

Nettoomsiittnin g priistl6nefastigheter 2018
Intdkter skog

Rotposter

Leveransvirke

Jaktarrenden

Ovriga intiikter

2 731

2t 923

I 910

928

6 108

16 862

l 831

905

27 492 25 707
Intcikler jord
Jordbruksanende

Ovriga intiikter
4 165

t 077

4 120

1 060

5 242

32 734

5 180

30 887Nettoomsiittning

Not 4 Intiikter priistltinefond

Intiikter priistl0nefond

Utdelningar

Realisationsresultat vid ftirsiiljningar
Rtintor

Nedskrivning av viirdepapper

6 214

79 102

2 099
- 12 206

8 746

I 007

2 443

-7058
75 208L_ 5137

2l



Prlistltinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

Not 5 Inhyrd personal

Personal fr8n stiftet har varit engagerade i verksamheten med en arbetsinsats motsvarande 3,0 heltidstjiinster
(foregiende 6r: 3,0 heltidstjiinster).

Not 6 Operationella leasingattal

2019 20r8
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhillas
avseende icke uppsiigningsbara leasingavtal:
Ftirfaller till betalning inom ett 6r
Fdrfaller till betalning senare 6n ett men inom fem ir
Fdrfaller till betalning senare iin fem tr

6 697

9 048

333

6 505

9 r52
110

Under perioden erhillna leasingavgifter

De hurudsakliga leasingavgifterna avserjordbruks-och sidoarrenden samtjaktarrenden.

Not 7 Arvode och kostnadsersiittning till revisorer

7 144 6 934

2018 2018
Kva lificerade revis o rer
PwC

Revisionsuppdrag

Revisionsverksamhet utciver revisionsuppdraget
69

0

65

J

69

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer pi priistlonetillgangarnas revisorer
att utftira samt ridgivning eller annat bitrdde som ftiranleds av iakttagelser vid sadana arbetsuppgifter.

Not 8 Resultat frin finansiella investeringar

Ovriga rcinteintcikler och liknande intriher 2019 2018

68

Riinteintiikter, civriga 57 r52
57 152

Not 9 Skatt pi 6rets resultat

2019 2018
Aktuellskatt
Uppskjuten skatt

881 560

Skatt pi lrets resultat 881

t3 286

560

tt 397
Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, fiire skatt

Skatt bertiknad enligt giillande skattesats (21,4o/o fg Ar 22 %)
Ej avdragsgilla kostnader

Ej avdragsgilla intiikter
Skatteeffekt av ej bokftirda avdragsgilla kostnader i den
skattepl iktiga ntiringsverksamheten

Skatteeffekt av skillnader i bokloringsmiissig avskrivning och
skattemiissig avskrivn ing
Skatteeffekt av

s07

1

0

0

2843

1

0

-1 13

2

skogsavdrag och substansmi
-t43

-1706
-r52

-1796
Redovisad skattekostnad

nskning

881
+--

22

560



Priistltinetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 1 7605 -7688

Not 10 Pristlonefastigheter
2019 2018

Ing6ende anskaffningsviirde
Inkdp

Ftirsdljningar och utrangeringar

346 943

t7 467

-166

346 930

t4
0

Utgaende ackumulerade anskaffningsviirden

Ing6ende avskrivningar

F<irsiiljningar och utrangeringar
Arets avskrivningar

364 244 346 943

4 981

0

458

4 575

0

405
UtgAende ackumulerade avskrivningar 5 439 4 981

358 806 341 963Utglende redovisat vlrde

Taxeringsvirden
Mark
Byggnader

880 908

28 670
877 690

29 914

909 578 907 604

Priistlttnetillgangarna omfattas frin och med ir 2000 av bokliiringsskyldighet. I den 6ppningsbalansriikning
som uppriittades 2000-01-01 viirderades fastighetsbesteDdet, med sttid av BFN u 95:3, till ett fttrsikigt
bereknat marknadsviirde vilket ansigs motsvara di aktuella taxeringsvArden.

PriistlonetillgAngamas rafisliga status, lirrvaltning och bokltiringsskyldighet regleras i lag.
Pfiistl6nefastigheterna bedtims utifrin den siirskilda lagregleringen inte utgdr ffrrvaltningsfastigheter i enlighet
med allmiint rid i K3.

Not ll Piglende nyanHggnirg och fdrskott avseende materiella anhggningstillglnger
2019 2018

lngiende balans

Utgifter under eret

Under eret llirdig$allda tillgingar

652
239

-646

646

6

0
Utgiende redovisat virde

Noterade akier och aktiefonder

Noterade rantebarande viirdepapper

Onoterade viirdepappersinnehav

6vriga placeringar

242 185 (228 s8O)

85 966(92 s78)

47 661 (3t 299)
52 667 (s8 672)

242 18s (228 s8O)

85 996 (92 578)

|t 623 (r3 468)

52 667 (s8 672)

245 652

Marknadsvlrde
bokslutsdag

244 760 (239 9'73)

85 867 (90 701)' t--

Pegeende nyanlAggning avser nybyggnation av veg som beraknas vara fiirdigstAlld 2O2O-ZO2|

Not 12 Prestltinefondsmedel

Atrsksflnings-
vii rde Redovisat vlrde

Summa pristltinefondplaceringa r 42E 509 (411 130) 39E 471(393 298)
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Priistldnetillgingar i Striingniis stift
Organisationsnummer 8 I 7605 -768 8

Ftirii ndring prlstliinefondsmedel 2019 2018

Ingiende ackumulerade anskaffrtingsviirden

Investeringar under i.ret

Omklassificering

Fdrsiilj ningar/avyttringar

4l l 130

337 9st
-6 005

-314 s67

395 075

6 968

37 555

-28 467

Utgiende ackumulerade anskaffningsvnrden

Ingiende ackumulerade nedskrivningar

Fdrsiilj ningar/avyttringar

Aterloring nedskrivningar

428 s09 411 130

17 832 10 773

0

t2 206

-t 253

8 3llArets

Utgiende ackumulerade nedskrivninga r

Utgiende redovisat virde

Not 13 Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

30 038

398 471

2019

t7 832

393 298

2018

Fdrstikringspremier

Ovriga poster

504

599

482

508

Not 14 Avsflttningar

1 104

2019 2018

990

Avsdttning vid 6rets bdrjan

Nya avsdttningar

Justeringar till fbljd av fordndringar av nuviirden

Ianspriktaget belopp

Aterftirt outnyttjat belopp

2368
I 864

0

-2 0t6
-4

2 059

I 391

0

-l 078

-4

Avstittning vid 6rets slut

Not 15 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

2 112

2019

2 368

2018

F6rutbetalda arrendeintiikter

Ovriga upplupna kostnader och ftirutbetalda inttikter
2 163

I 081

2 083

I 321

Not 16 Likvida medel

Specifikation av likvida medel vid irets slut

3 244

2019

3 404

2018

Bank 82 742 13 608

82 742 13 608

Not 17 Viisentliga hflndelser efter rnkenskapsirets utging

Under b6rjan av 2020 har de finansiella marknaderna piverkats kraftigt av den osiikerhet som rider vdrlden

dver till ftljd av utbrottet av COVID-19. Bdrserna svtinger kraftigt bide upp och ner. Vi har siirskilt beaktat

hur effekterna av utbrottet kan komma att piverka Priistl0netillgingar i Strdngniis stifts framtida utveckling och

de risker som kan piverka den finansiella rapporteringen framit. I denna beddmning har vi kommit fram till att

vi i dagsliiget inte kan <iverblicka effekterna. Med anledning av detta loreslis ett utdelning motsvarande en

genomsnittsutdelning ftir de senaste 1 0 6ren. Resterande utdelningsbart belopp ftireslis balanseras fijr
eventuellt framtida nedskrivningsbehov i priistldnefonden. Om nedskrivningsbehov inte uppstir kan de

balanserade vinstmedlen anviindas ftir framtida utdelning.e
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PriistltinetillgAngar i StriingnSs stift
Organisationsnummer 8 I 7605-7688

Underskrifter
Strengnes 2020-04-29

Johan D Lars J

Ordftirande
T Gri
2:e vice ordftirande

Christina Sddling

Mats Ershammar

Bert Eriksson

C^nru
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Birgitta Wrede
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Liliana Assi

l:e vice ordliirande

Wallbom

Tomas Fors
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(
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Priistltinetillgfl ngar i Striingnes stift
Organisationsnummer 8 1 7605-7688

Ersiittare
Jan-Olov Karlsson

Margareta Johansson

Olof Bjdrk
Johan Schenstrtim

Annica Zetterholm

Niclas Foum6r Winghamre

Gunilla Porsvant

Personal som arbetar med ftirvaltningen
Petra Od6n, egendomsltirvaltare, 0152-234 53, oetra.oden(d skakwkan.se

Jessica Horvat, administratdr, 0152-237 78, iessica.horvat@svenskaklrkan.se

Lars Karlsson, Lars Karlsson enskild firma, jakt och fiske

Camilla Andersson, Viisteris Stift Skog AB, ekonomi

Stiftets skogar skdts pa enteprenad av HiiradSkog i drebro AB..
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Revisionsberfittelse
Till stiftsfullmiiktige i Strhngnbs stift avseende prdstldnetillg&ngarna i Stringnhs stift, org.nr 8IZ6oS-Z688

Rapport om fr.rsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfdrt en revision av irsredovisningen fiir Prlstltinetillg&ngar i Strlngnls stift ftir ir zorg

Enligt vflr uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla

vdsentliga avseenden rlttvisande bild av Priistkinetillg&ngar i Strlngnds stifts finansiella stiillning per den 3r
december zorg och av dess finansiella resultat och kassaflcide frir &ret enligt irsredovisningslagen.

Fcirvaltningsberlttelsen lr fcirenlig med irsredovisningens tiwiga delar.

Vi tillsty,rker ddrftir att stiftsfullmiiktige faststdller resultatrhkningen och balansrdkningen.

Grundfir uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nhrmare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns ansuar samt De icke-auktoriserade reuisorernas ansuar.

Vi hr oberoende i ftjrhillande till stiftet, enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgiort

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhlmtat [r tillriickliga och hndamfllsenliga som grund fiir v&ra uttalanden.

Stift s sty r el s ens znsu 0r

Det hr stiftsstl,relsen, som har ansvaret ftjr att irsredovisningen upprdttas och att den ger en rdtMsande bild enligt

irsredovisningslagen. Stiftsstyrelsen ansvarar dven fiir den interna kontroll som de bed<imer hr nodvlndig ftir att

upprhtta en &isreJovisning som inte innehiller n&gra vlsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter

eller p& misstag.

Vid upprdttandet av flrsredovisningen ansvarar stiftsstyrelsen ftir bedcimningen av Prhstldnetillgingarnas frirm&ga att

fortsiitia verksamheten. De upplyser, nlr si lr tilllmpligt, om f<irhillanden som kan piverka ftirmigan att fortshtta

verksamheten och att anvlnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilHmpas dock inte om

stiftsfullmiiktige avser att uppl<isa prhstkinetillgingarna, upphtira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt

alternativ till att giira n8.got av detta.



Den auktoriserade reuisorns ansuor

Jag har att utftira revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mal
lr att uppn& en rimlig grad av slkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehflller nigra vdsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller p& misstag. Rimlig sdkerhet hr en hcig grad av sdkerhet, men

lr ingen garanti f?ir att en revision som utfrirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptlcka en

vhsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller misstag och anses

vara vlsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan frirvhntas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare

fattar med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvlnder jag professionellt omdrime och har en professionellt skeptisk instlllning
under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bed6merjag riskerna fcir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi misstag, utformar och utfijr granskningsirtgdrder bland annat utifr&n dessa risker och

inhamtar revisionsbevis som [r tillrd.ckliga och [ndam&lsenliga f<ir att utgrira en grund fiir mina utta]anden.

fusken fijr att inte uppthcka en vdsentlig felaktighet till f<iljd av oegentligheter Ir htigre hn frir en vd.sentlig

felaktighet som beroip& misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, frirfalskning,

avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller isidosS.ttande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en f<irst&else av den del av stiftets interna kontroll som har betydetse f<ir min revision fcir att

utforma gianskningsitglrder som [r ldmpliga med hdnsyn till omsthndigheterna, men inte fiir att uttala mig

om effektiviteten i den interna kontrollen.
. utvlrderarjagllmpligheten i de redovisningsprinciper som anvlnds och rimligheten i stiftsstyrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhiirande upplysningar.

' drarjag en slutsats om llmpligheten i att stiftsstyrelsen anvdnder antagandet om fortsatt driftvid
upprlttandet av irsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen,

om huruvida det finns n&gon vlsentlig oslkerhetsfaktor som avser sfldana hlndelser eller frirhillanden som

kan leda till betydande Mvel om stiftets ftirmi.ga att fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det

finns en vhsentlig oslkerhetsfaktor, miste jag i revisionsberhttelsen fdsta uppmlrksamheten pi
upplysningarna iflrsredovisningen om den vdsentliga oshkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar dr

oiiilia.lUf", modifiera utta]andet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som

inhlmtas fram till datumet frir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hhndelser eller ftirhflllanden gcira att

ett stift inte llngre kan fortsdtta verksamheten.
. utvlrderarjag den rivergripande presentationen, strukturen och innehillet i &rsredovisningen, dlribland

upplysningarna, och om iisredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hhndelserna pi ett

sdtt som ger en rdttvisande bild.

Jag miste informera stiftsstyrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten

fOiden. Jag miste ocks8' informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland eventuella betydande

brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

D en icke- auktoriserade reuisorernos onsu or

Jag har att utfora en revision enligt kyrkoordningen och revisionslagen och ddrmed enligt god revisionssed i Sverige.

Uiit mil [r att uppn& en rimlig grad av shkerhet om huruvida flrsredovisningen har upprlttats i enlighet med

&rsredovisningsligen och om flrsredovisningen ger en rdtMsande bild av prhstlcinetillglngarnas resultat och

stdllning.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar samt
k-vrkoordningen

Uttalanden

Ut6ver vir revision av flrsredovisningen har vi d,ven utftirt en revision av stiftsstyrelsens frirvaltning ftir
Pristltinetillgingar i Strlngnis stift fiir Ar zorg.

Vi tillsryTker att stiftsfullmdktige beviljar stiftsstyrelsens ledam6ter ansvarsfrihet ftir rdkenskapsiret.

Grundfir uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vflrt ansvar enligt denna beskrivs nirmare i avsnittet

Reuisorernas ansuar.Vi lr oberoende i ftirhillande till stiftet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad

revisor har i tiwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ir tillrlckliga och dndamilsenliga som grund ftir virt uttalande.

Stift s sty r els ens ansu or

Stiftssty'relsen ansvarar fdr prdstkinetillgingarnas organisation och ftirvaltningen av prlstldnetillgingarnas
angelhgenheter enligt lq,rkoordningen. Detta innefattar bland annat att fortl<ipande bedcima pristltinetillgingarnas
ekonomiska situation och att tillse att prlstliinetillgingarnas organisation lr utformad si att bokfciringen,

medelsftirvaltningen och stiftets ekonomiska angellgenheter i <iwigt kontrolleras p& ett betryggande sitt.

Reuisorernas lnsuar
Virt mil betrdffande revisionen av frirvaltningen, och dlrmed virt uttalande om ansvarsfrihet, 6r att inhdmta
revisionsbevis ftjr att med en rimlig grad av slkerhet kunna bedtima om nigon ledamot av stiftsstyrelsen i nigot
vdsentligt avseende ftiretagit nigon itglrd eller gjort sig skyldig till nigon fiirsummelse som kan ftiranleda

erslttningsskyldighet mot stift et.

Rimlig sdkerhet Ir en htig grad av shkerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utftirs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att uppthcka itghrder eller f<irsummelser som kan fciranleda ersittningsskyldighet mot stiftet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvlnder den auktoriserade revisorn professionellt

omd<ime och har en professionellt skeptisk instlllning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar

sig frlmst pi revisionen av rlkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitglrder som utftirs baseras pi den

auktoriseride revisorns professionella bediimning och tiwiga valda revisorers bedtimning med utgingspunkt i risk
och vhsentlighet. Det inneblr att vi fokuserar granskningen pi sidana itghrder, omriden och ftirhillanden som ir
vlsentliga ftir verksamheten och d1r avsteg och tjvertrldelser skulle ha slrskild betydelse f<ir stiftets situation. Vi gir
igenom och prcivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna &tgd'rder och andra ftirhillanden som lr relevanta fijr
vlrt uttalande om ansvarsfrihet.

Eskilstuna den rz maj zozo

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

M"fu,krrnr
Auktoriserad revisor

y*A t/h*
Liliana Assi Bert Eriksson Eva Andersson
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