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1 Förvaltningsberättelse  
Orusts pastorat har sitt säte i Orusts kommun.  

1.1 Syfte och grundläggande uppgift   
I Orusts pastorat samverkar sju församlingar och utgör en kyrklig samfällighet enligt lag om 

Svenska kyrkan och kyrkoordningen. Församlingarnas grundläggande uppgift är enligt 

kyrkoordningen att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Syftet 

är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro. Varje församling har ansvar för 

den kyrkliga verksamheten och en medlemsavgift tas ut av varje kyrkotillhörig i 

församlingarna. 

1.2 Orusts pastorats sju församlingar 
 

Morlanda församling org.nr 252002-9337 

Tegneby församling org.nr 252001-4578 

Röra församling org.nr 252001-4586 

Torp församling  org.nr 252001-4628 

Myckleby församling org.nr 252001-4610 

Långelanda församling org.nr 252001-4602 

Stala församling org.nr 252001-4594 

1.3 Övergripande ansvarsområden 
Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för varje församling samt det övergripande ansvaret 

för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift, så som beskrevs i inledningen ovan.  

Pastoratet anställer och avlönar personal, ansvarar för den gemensamma administrationen och 

underhåller den egendom som pastoratet förvaltar. Pastoratet har också, på uppdrag av staten, 

ansvar för begravnings-verksamheten i Orusts kommun. Begravningsverksamheten finansieras 

via begravningsavgiften som bestäms av Kammarkollegiet och betalas av alla som är 

folkbokförda i Sverige.   

1.4 Regelverk, policys och avtal 
Utöver gällande lagstiftning och förordningar tillämpas även inomkyrkliga regelverk och 

dokument. Några exempel med betydelse är kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans 

bestämmelser (SvKB), KRED:s rekommendationer, församlingsinstruktion och 

medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpas Svenska kyrkans kollektivavtal och 

därutöver finns policys upprättade för till exempel inköp och resor. 
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1.5 Förtroendemannaorganisation 
Pastoratets högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige som sammanträder minst två gånger 

per år. Ledamöterna i utses vid de kyrkoval som hålls var fjärde år. Kyrkofullmäktige utser 

pastoratets verkställande organ, Kyrkorådet, som ansvarar för den löpande verksamheten och 

förvaltningen. Kyrkorådet utser i sin tur ett Arbetsutskott som förbereder Kyrkorådets 

sammanträden, men även har delegation på att ta vissa beslut. I respektive församling finns ett 

Församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser gudstjänstliv och församlingens kristna 

gemenskap. Församlingsråden utses av Kyrkofullmäktige. 

1.6 Resultat och ställning  
Pastoratets resultat för året visar ett underskott på 2 048 tkr (-727 förra årets underskott), 

vilket är bättre än budgeterat. Årets resultat minskar det egna kapitalet i balansräkningen. 

Avvikelsen beror på flera faktorer. Dessa presenteras nedan.  

1.7 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Budgeten hade ett minusresultat på 2 942 tkr. Resultatet för kyrkans del i budget är bättre än 

förväntat men ändå en försämring. Det beror på att vi under året dels sålt prästbostaden i 

Henån och dels på att vi fått några lägre kostnader än räknat med.  

Kyrkoavgiften blev 445 tkr mer än vad som var budgeterat.  

Ommålningen av Myckleby kyrka blev lite billigare än budgeterat och pastoratet fick ett bidrag 

från stiftelsen Arnegrim på 200 tkr till ommålningen. Dessa 200 tkr var inte heller med i 

budgeten.  

Stiftelsen Långelanda församlingshem avslutades och därmed fick vi in 410 tkr som intäkt till 

pastoratet, i och med detta blev också fastigheten Långelanda församlingshem vårt. När denna 

fastighet flyttades till nuvarande plats så bekostade dåvarande Myckleby pastorat flytten, en 

kostnad på drygt 1 800 tkr. I samband med detta har nu revisorn frågat om fastigheten är värd 

denna summa och det vi har kommit fram till är en nedskrivning på 700 tkr.  

Under året upptäcktes en stor rötskada på Morlanda kyrkas kyrktorn, detta behövde åtgärdas 

akut, kostnaden blev drygt 1 200 tkr. Vi kommer troligtvis få mycket tillbaka av denna 

renovering i KAE men ingen intäkt upptagen här på grund av att vi ännu inte har ansökt om 

pengarna.  

Personalkostnaderna blev högre än budgeterat, 1 090 tkr. Begravningsverksamhetens 

lönekostnader var 1 180 tkr mer än budget så kyrkans lönekostnader ligger ca 100 tkr under 

budget.  

Under några dagar i slutet av augusti åkte personalen på studieresa till Walsingham i England, 

syftet var att resa till en plats utanför den vanliga miljön för att inhämta ny kunskap och 

erfarenhet. Vi fick sätta oss in i den anglikanska kyrkans verklighet när det gäller 

sekularisering och vi fick se närmare på hur man har arbetet med att inspirera de ideella 

medarbetarna. Här fanns också en möjlighet att lära känna sina arbetskamrater för att 

fördjupa arbetsgemenskapen. 
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Under året har det förts diskussioner med en markägare på Härmanö som genererat en del 

advokatkostnader. Mestadels har denna kostnad belastat begravnings-verksamheten för det 

har gällt sådana frågor men även till viss del kyrkan, sådant som gällde klockstapeln.  

1.7.1 Arbetsmiljö 

Vi har genomfört en arbetsmiljöundersökning via enkät. Det är viktigt för oss att få ett utfall på 

hur medarbetarna bedömer sin arbetsplats både organisatoriskt och socialt. Under de punkter 

där det tidigare framkommit att förbättringsinsatser krävs har vi gått vidare och under höstens 

medarbetarsamtal har vi genomfört en uppföljning.  

Ett nytt digitalt verktyg för rapportering av tillbud och skyddsronder, IA Systemet, håller på att 

implementeras. Detta kommer göra att alla skyddsronder kommer ske digitalt samt 

inrapportering av tillbud kan ske direkt via app.  

Vi fortsätter att uppdatera och förbättra vår personalportal Draft-it. För att få bättre 

genomslagskraft bland förtroendevalda har vi genomfört en gemensam genomgång och 

tillgänglighetsanpassning för alla förtroendevalda.   

1.7.2 Anställningar  

Trots upprepade rekryteringsförsök har pastoratet inte lyckats finna kvalificerade sökanden till 

våra vakanta tjänster:                                                                                              

 präst Henån 

 kantor Morlanda  

Under året har vi haft följande nyrekryteringar: 

 diakoniassistent Henån 

 kyrkogårdsarbetare Ellös/Morlanda 

Under året har vi haft följande pensionsavgångar: 

 Kyrkogårdsarbetare Ellös/Morlanda 

Totalt är det 48 anställda med en medelålder på 49 år i pastoratet och vi har fortsatt stora 

pensionsavgångar att vänta under de kommande åren.  

1.7.3 Fördelning kostnader 

Frågan om hur kyrkans kostnader fördelas mellan personal, fastigheter och verksamhet har 

lyfts och besvaras här.  

Fördelningen 2019: 

 Personal: 21 miljoner kr 

 Fastigheter inkl avskrivningar: 7,4 miljoner kr 

 Verksamhet (utan personal): 1,6 miljoner kr 

Jämfört med förra året har kostnaden för verksamhet minskat medan kostnader för personal 

och fastigheter har ökat. En förklaring är att fler musiker och instrumentalister har fått lön 

istället för att vara egna företagare, på så sätt hamnar kostnaden för deras arbete under 

personal och inte under verksamhet som tidigare. 
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1.7.4 Fastigheter 

Här presenteras utförda arbeten vid respektive kyrka och kyrkogård. 

Långelanda kyrka 

Under maj månad var äntligen ombyggnationen och renoveringen av Långelanda kyrka klar. 

Arbetet blev mer omfattande än vad som inledningsvis var planerat. Det blev en utbyggnad av 

sakristian samt en helt ny garderobsinredning. Altaret frigjordes från altartavlan samt att 

altarringen delades upp i tre delar för att lättare kunna flyttas vid behov. Mittsektionens första 

bänkrad byggdes om för att möjliggöra för rörelsehindrade att få plats med rullstolar. 

Mittdörrarna försågs med automatisk dörröppnare samt att rampen lades om på utsidan. 

Vapenhuset fick ny färg på väggar samt nytt golv och den gamla toaletten har blivit ett pentry. 

Trappan in till vapenhuset lades om samt att gången upp till kyrkan fick rätt lutning med 

vilplan samt nu asfalt. Ett rum för barn har byggts till under läktaren samt ett handikapps wc 

och kapprum. Kyrkan togs åter i drift maj 2019. 

Gullholmen kyrka 

2019 målades Gullholmens kyrka om. Tak tvättades och sågs över. Trasiga takpannor byttes 

ut. 

Morlanda kyrka 

Under 2019 upptäcktes omfattande rötskador i Morlandas kyrktornstak. Detta innebar ett 

omfattande arbete då man blottlade hela tornet, bytte de rötangripna delarna och ersatte dessa 

med friskt virke. Nytt plåttak lades också på. Kulan fick ny förgyllning samt att spiran målades. 

När det stod ställningar runt tornet passade vi även på att måla om kyrktornet då det tappat en 

hel del av sin vita färg. 

Arbetet var klart vintern 2019. 

Myckleby kyrka 

Under våren 2019 målades Myckleby kyrka om. Grindstolpar och järngrindar sågs över och 

rustades upp. Skorstenen reparerades. Fönster reparerades och målades om vid samma 

tillfälle. Arbetet var klart ett par veckor före konfirmationen i juni. 

Käringöns kyrka 

Ett flertal textilier har reparerats på grund av att de har blivit oerhört illa åtgångna av mögel 

och mal.  

1.7.5 Borttagen avgift för kantklippning av gravar 

Avgift för klippning av gräs i kanten av gravarna har tagits bort efter ett beslut i 

kyrkofullmäktige, detta inför år 2017. Innebörden av det beslutet blir att kyrkans vaktmästare 

klipper runt alla gravstenar som finns på Orusts kyrkogårdar, även för de som inte är 

medlemmar i kyrkan. Det innebär att serviceverksamheten gör ett underskott med 364 tkr, 

dessa pengar tas från kyrkoavgiften vilket innebär att enbart kyrkans medlemmar står för 

kostnaden. 
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1.8 Begravningsverksamhet  
Ett omfattande arbete har pågått under hela 2019 gällande inventering och återtagande av 

gravar som saknar gravrättsinnehavare. Detta kommer att pågå under lång tid. Vi hade vid 

starten ca 2 500 gravar som saknade gravrättsinnehavare. Efter en annonskampanj i flera steg 

har vi lyckats teckna över 600 nya gravrättsinnehavare. Under sommaren 2020 kommer det 

sista steget i annonskampanjen genomföras, då gällande Morlandas kyrkogårdar. Det kommer 

säkert att resultera i ytterligare nyteckningar av gravbrev. De gravar som därefter återstår 

kommer vi troligen föreslå till kyrkorådet att besluta om att ta dem tillbaka. Det i sin tur kan ta 

oss i mål efter denna långa resa. 

Flatöns kyrkogårdsmur 

En omläggning av Flatöns kyrkogårds kyrkomur har genomförts, ca 150 meter av den 

befintliga kyrkogårdsmuren fick läggas om då den rasat på åtskilliga ställen. Arbetet var klart i 

juni 2019. 

Mollösunds kyrkogårdsmur 

Hösten 2019 kom äntligen arbetet med att ersätta den tråkiga 90-talsmuren på  

igång. Arbetet är uppdelat i tre etapper. I maj 2020 kommer muren väster om porten samt 

den västra kortsidan vara färdigställd. Under sommaren sker inget arbete utan det återupptas i 

augusti och beräknas vara klart vårvintern 2021. 

Morlanda kyrkogårdsmur. 

Även Morlandas kyrkogårdsmur hade rasat på ett antal ställen. Vi har därför under 2019 lagat 

delar av muren och det arbetet kommer fortsätta under 2020-21. 

1.8.2 Orsaker till överskott jämfört med budget 

2019 visade på ett stort överskott för begravningsverksamheten jämfört med budget. 

Följande är orsaker till det är: 

 Murarbetet Flatön (budgeterat 3 200 tkr men kostnaden slutade på 1 500tkr) 

 Dränering Käringön (förhoppningsvis igång 2020) 

 Nedtagning av träd Käringön (förhoppningsvis igång 2020) 

 Dränering Hermanö kyrkogård (kommer att åtgärdas under april 2020) 

 1 miljon mer i begravningsavgift jämfört med vad vi äskade i budget 
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1.9 Mål för det egna kapitalet  
Pastoratets mål för det egna kapitalet har fastställts till 50 000 tkr. Eget kapital överstiger 

fastställt målkapital med 40 559 tkr.  

Eget kapital 

  Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget kapital 

Eget kapital 1 januari 2018 96 126 -2 792  93 334 

Effekt av ändrade redovisningsprinciper** 0   0 

Omföring av föregående års resultat -2 792 2 792   

Rättelse av fel före räkenskapsårets början 0   0 

Årets resultat 
 

-727 -727 

Utgående balans 31 december 2018 93 334 -727  92 607 
    

  Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Summa 
eget kapital 

Ingående balans 1 januari 2019 93 334 -727 92 607 

Omföring av föregående års resultat -727 727   

Rättelse av fel före räkenskapsårets början 0   0 

Årets resultat 
 

-2 048 -2 048 

Eget kapital 31 december 2019 92 607 -2 048 90 559 
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2. Verksamhetsinformation 
Den grundläggande uppgiften främjas genom att det i pastoratet regelbundet firas 

gudstjänster och därutöver bedrivs ett stort antal aktiviteter med samma mål. Exempel på 

andra aktiviteter är konfirmand-undervisning, pilgrimsarbetet, barn- och ungdomsgrupper, 

leva vidare-grupper, besöksverksamhet och själavårdssamtal. Begravningsverksamheten 

bedrivs enligt begravningslagen. 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Antal gudstjänstdeltagare 21 941 20 176  19 159  17 249  20 206  

Antal deltagare i kyrkliga handlingar 15 554 15 956  14 222 13 596 13 574  

Antal döpta 
76 
54 

63 
48  

88 
65  

79 
57  

            103 
89  

Antal konfirmander 
136 

47 
126 

58 
153 

60 
146 
47  

138 
47  

Antal begravningsgudstjänster 

Antal vigselgudstjänster 

Antal aktiva inträden 8 13  8  3 10  

Antal aktiva utträden 113 164  200  201  117 

Fasta grupper          

Antal deltagare i vuxenverksamhet 
 

829 747 701 1 112 667 

Öppen verksamhet          

Antal deltagare i barn - och ungdomsverksamhet 7 541 3 334 4 966 4 321          3 672 

Antal deltagare i vuxenverksamhet 4 275 4 471 3 831 2 520 4 061 

 
          

      
  2019 2018 2017 2016 2015 

Allmänna förutsättningar           

Tillhöriga per den 31 december (antal) 9 875 10 007  10 226  10 508  10 781  

Befolkning per den 31 december  15 218  15 110  15 108  15 074 15 009  

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (%) 1,26  1,26  1,26  1,26  1,26  

Medelantalet anställda  48  48  46  47  47  

            

Resultat (tkr)           

Verksamhetens intäkter 54 590 47 153 42 930 36 605 37 922 

Verksamhetens resultat -2 327 -1 027 -2 995 -2 207 -511 

Resultat från finansiella investeringar 279 301 203 194 636 

Årets resultat -2 048 -727 -2 792 -2 014 132 

            

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr)  27 951 28 476 26 685 25 677 26 097 

Begravningsverksamhetens nettokostnader -20 368 -15 916 -14 118 -11 025 -9 275 

Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) 52,0 56,6 61,9 63,6 62,9 

Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) 8,0 6,5 8,5 8,4 7,5 

            

Ekonomisk ställning           

Fastställt mål för det egna kapitalets storlek (tkr) 50 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Eget kapital (tkr) 90 559 92 607 93 333 95 716 97 726 

Soliditet (%) 79,0 82,2 89,9 89 87,8 

Värdesäkring av eget kapital (%) -2,0 -0,8 -2,9 -2,06 0,13 

Likviditet (%) 75 651,7 585,4 638,9 562 
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Nyckeltalsdefinitioner 

Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. 

Begravningsverksamhetens nettokostnader- Begravningsverksamhetens totala kostnader minus Övriga intäkter och 
Ränteintäkter. 

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 resultat dividerat med ingående eget kapital. 

Likviditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder  

2.1 Finansiella instrument 
Hur pastoratets kapital förvaltas regleras i reglemente för förvaltning av medel som har 

fastställts av kyrkofullmäktige. 

2.2 Miljöinformation 
Pastoratet bedriver inte någon verksamhet som enligt miljöbalken är anmälnings- eller 

tillståndspliktig. 

2.3 Kollekter 
Nedan redovisas belopp över upptagna kollekter under 2019, i jämförelse med år 2015-2018.  

Kollekter (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

      

Förmedlade rikskollekter 127 108 99 114 125 

Förmedlade stiftskollekter  31 27 29 28 35 

Förmedlade församlingskollekter 157 143 118 188 129 

Församlingskollekter till  

egen verksamhet 

52 51 40 35 92 

Summa 368 328 286 330 379 

Förmedlande kollekter tas inte upp i pastoratets resultaträkning.  

En förmedlad riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål och på samma dag i hela landet eller stiftet. 

Kollektändamål och dag fastställs i kyrkostyrelsen och Domkapitlet. En förmedlad församlingskollekt tas upp till förmån 

för en annan juridisk person. Församlingskollekten beslutas av församlingsrådet i respektive församling.  
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2.4 Förvaltade stiftelser 
Pastoratet förvaltar åtta (8) stiftelser med ett totalt utgående eget kapital om 4 175 tkr (4 100 

tkr). Tillgångarnas marknadsvärde uppgår till 7 076 tkr  

2.5 Underhållsredovisning 
Investeringar Beskrivning Kostnad Budget 

    

Gullholmens kyrka Målning fönster och 

fasad och tvätt av tak 

1 034 000   980 000 

Myckleby kyrka Målning fönster och 

fasad 

1 105 000 1 200 000 

Käringö kyrka Renovering textilier      80 000     100 000 

Kyrkans Hus Fridäng 2 luftvärmepumar      62 000                0 

Morlanda kyrka Renovering tornet 1 247 000                0 

KYRKOGÅRDS- 

FÖRVALTNINGEN 

    

Morlanda kg Renovering murar  3 884 000              0 

Flatö kg Renovering murar 1 500 000 3 200 000 

Mollösunds kg Projektering murar     92 600     200 000 

Summa - 7 757 600 5 680 000 
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2.6 Investeringsredovisning 
Investeringar Beskrivning Kostnad Budget 

    

Långelanda kyrka Invändig renovering 5 329 000 5 000 000 

Tegneby församlingshem Kommunalt vatten    168 000    200 000 

Pastorsexpedition Kontorsmöbler       43 000                0 

Kyrkans hus Fridäng Stolar       69 000                0 

Kyrkans hus Henån Flygel       51 000                0 

KYRKOGÅRDS- 

FÖRVALTNINGEN 

Stämp till 

gravgrävning 

 82 000     60 000 

Långelanda kg Utvändig renovering i 

samband med 

invändig renovering 

  251 000  0 

Röra stugan värmesystem 125 000 0 

Torps kg Bevattningsvagn   53 000 0 

Torps kg Hjullastare 845 000 800 000 

Röra kg Hjullastare  845 000 800 000 

Morlanda Katafalker   54 000 35 000  

Summa - 7 915 000 6 895 000 
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2.7 Framtida utveckling 
Möjligheterna för Svenska kyrkan på Orust att utvecklas beror i stor utsträckning på hur vi 

lyckas förvalta våra ekonomiska och personella tillgångar. Kyrkoherden talar om att vi inför 

2020 ska fundera på vad det innebär för oss att Göra rätt saker.  

Svenska kyrkan på Orust har de senaste åren gått med förlust. Det har även budgeterats med 

underskott. Med den bakgrunden lyftets det i kyrkofullmäktige redan i november 2018 att vi 

måste göra en större genomgång av pastoratets intäkter och kostnader för att få en budget i 

balans. Vi kan inte under en längre tid knapra på det egna kapitalet. Under 2019 har vi börjat 

arbeta med den lokalförsörjningsplan som ska ge oss bra underlag till vår verksamhet och våra 

lokaler. Detta arbete fortsätter under 2020 för att få ett bra beslutsunderlag för kyrkorådet så 

beslut kan tas kring vad Svenska kyrkan på Orust ska göra och vad vi ska välja att avstå från.  

Antal medlemmar blir färre som följd av att många utträder som medlemmar i Svenska 

kyrkan samt att Orust kommun har obetydlig inflyttning. Riksgenomsnittet för kyrkotillhöriga 

är 58,0%, genomsnittet för Orusts pastorat är 64,9%. Befolkningen på Orust har flest invånare 

i åldersgruppen 65-74 år, detta gäller både män och kvinnor. Alltså flest pensionärer med 

lägre inkomst vilket påverkar storleken på kyrkoavgiften.  

Enligt Orusts kommuns årsredovisning för 2019 kommer andelen arbetsföra som genererar 
skatteintäkter minska med flera hundra personer fram till år 2030. Denna ekonomiska effekt 

påverkar även kyrkoavgiften för svenska kyrkan på Orust till det lägre. De fortsätter … i 
befolkningsprognosen ser andelen äldre 80+ ut att öka stort, med cirka 600 personer eller 
35% till år 2030. 

Det har också gjorts en studie på hur många kyrkotillhöriga Svenska kyrkan på Orust kommer 

att ha år 2030, resultatet visar 54% tillhöriga. Vi får hoppas att denna studie inte stämmer, för 

att tappa ytterligare 10% från nu blir mycket tufft ekonomiskt. 

Vi kommer också oundvikligen påverkas av den ekonomiska lågkonjunkturen vi nu hastigt 

(under kvartal 1, 2020) har kommit in i. Vi kan räkna med den påverkan under de närmaste 

åren eftersom lågkonjunkturer påverkar näringsliv och turism i kommunen samt att många 

blir uppsagda och permitterade från sina arbeten. Allt det påverkar medlemmars 

beskattningsbara inkomst och för Svenska kyrkan på Orust kommer det att innebära ännu 

lägre kyrkoavgift, med 2 års eftersläpning. Det som Orustborna tjänar år 2020 syns i 

kyrkoavgiften år 2022. 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för pastoratet och vår verksamhet. Vi har många 

pensionsavgångar på befintlig personal de kommande 5-10 åren. Rekryteringssvårigheter 

tillsammans med minskad kyrkoavgift kommer att ställa krav på omställning, rationaliseringar 

och besparingar. Men, möjligen kan de tekniska lösningarna komma att bli ännu mer del i det 

vardagliga efter Covid-19-pandemin och i sin tur ge besparingar.  

Vi behöver anta utmaningen att förvalta och rusta Svenska kyrkan på Orust för framtiden. 
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3. Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not 2019 2018 

Verksamhetens intäkter      

Kyrkoavgift  27 951 28 476 

Begravningsavgift 2 20 368 15 916 

Ekonomisk utjämning 3 -197 -215 

Utdelning från prästlönetillgångar 4 231 231 

Erhållna gåvor  5 57 52 

Erhållna bidrag 6 2 329 662 

Nettoomsättning 7 2 115 2 031 

Övriga verksamhetsintäkter  1 735 0 

Summa verksamhetens intäkter               54 590 47 153 

    

Verksamhetens kostnader      

Övriga externa kostnader  -24 143 -18 432 

Personalkostnader  8 -28 582 -26 677 

Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 9 -4 152 -3 072 

Övriga verksamhetskostnader   -40 0 

Summa verksamhetens kostnader  -56 917 -48 181 

    

Verksamhetens resultat  -2 327 -1 027 

    
Resultat från finansiella investeringar 10   

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  280 302 

Räntekostnader och liknande kostnader   -1 -1 

Resultat efter finansiella poster  -2 048 -727 

    

Skatt på näringsverksamhet  0 0 

    

ÅRETS RESULTAT  -2 048 -727 
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3.1 Balansräkning 

TILLGÅNGAR, tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader och mark 11 52 409 50 201 

Inventarier, verktyg och installationer 12 2 364 1 211 

Pågående nyanläggning och förskott 

13 414 2 012 avseende materiella anläggningstillgångar 

  55 187 53 424 

Finansiella anläggningstillgångar       

Långfristig fordran  1 500 0 

Långfristiga värdepappersinnehav 14 44 397 0 

          

Summa anläggningstillgångar  101 084 53 424 

      

Omsättningstillgångar        

Kortfristiga fordringar          

Kundfordringar  98 184 

Fordran begravningsverksamheten  2 0 3 417 
    

Övriga fordringar  1 376 23 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   888 1 584 

  2 362 5 208 

Kortfristiga placeringar 14 0 37 006 

Kassa och bank 15 11 001 17 018 

    

Summa omsättningstillgångar  13 363 59 232 

        

Summa tillgångar  114 447 112 656 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital    

Balanserat resultat  92 607 93 333 

Årets resultat   -2 048 -727 

Summa eget kapital  90 559 92 607 

    

Långfristiga skulder       

Gravskötselskuld 16 2 344 2 451 

Skuld begravningsverksamhet  3 600 8 371 

Övriga skulder   123 140 

Summa långfristiga skulder  6 069 10 961 

    

Kortfristiga skulder          

Skuld Begravningsverksamheten   2 8 371 0 

Leverantörsskulder  2 595 3 369 

Gravskötselskuld 17 543 501 

Skatteskulder  40 70 

Övriga skulder  1 303 2 624 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    4 967 2 524 

Summa kortfristiga skulder  17 820 9 088 

        

Summa eget kapital och skulder  114 447 112 656 
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3.2 Tilläggsupplysningar 

 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper     
      
Redovisnings- och värderingsprinciper     
Årsredovisning för församlingar och pastorat upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554), 
begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). " 

  
Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans Redovisningskommitté (KRED).  
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges. 

  
   
Intäktsredovisning     
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.    
      
Kyrkoavgift och begravningsavgift     
Svenska kyrkans huvudintäkt utgörs av kyrkoavgiften. I enlighet med lag om avgift till registrerat trossamfund får 
Svenska kyrkan statlig jälp med  uppbörd, taxering och indrivning av kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av 
kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att 
uppbära ett förskott från staten, fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet 
sker en avräkning av det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med 
utbetalningarna från staten.  

      
  

Sedan 2017 gäller enhetlig begravningsavgift i hela landet förutom i Stockholms och Tranås kommuner. 
  

Församlingar och pastorat, det vill säga begravningshuvudmännen, erhåller för året den begravningsavgift som 
fastställts av Kammarkollegiet, vilken i sin tur baseras på det preliminära kostnadsunderlag som huvudmännen 
redovisat till kollegiet. Den i resultaträkningen redovisade begravningsavgiften motsvarar det faktiska 
kostnadsunderlaget d.v.s. det belopp som erfordrats för att bedriva årets begravningsverksamhet. Se även 
begravningsverksamhetens särredovisning, not 4. 

  

Erhållna gåvor, bidrag och offentliga bidrag     

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

Leasing      

All leasing redovisas som operationell leasing, d.v.s. leasingavgifterna (inklusive en första förhöjd avgift) 
redovisas som intäkt/kostnad linjärt över leasingperioden. Detta gäller avsett om församlingen/pastoratet är 
leasetagare eller leasegivare. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella belopp.Med 
leasingperiod avses den period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.         

Ersättning till anställda    

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

Inkomstskatt   
Förssamlingens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. Inkomstskattelagen (1988:1299).   

I den mån församlingen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten 
är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig 
anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även 
normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från besakttning om 
huvudsalighetsprincipen är tillämplig.    

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50% används 
för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har anturlig anknytning till det 
allmännyttiga ändamålet.   
Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksahet eftersom den uppfyller kraven som 
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. 
   
Materiella anläggningstillgångar     
I församlingen/pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3:   
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Som grundregel gäller att materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva 
näringsverksamhet (ge ekonomisk 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 enligt 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.   

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

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

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara 
väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.   

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod tillämpas.   

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

Följande avskrivningstider tillämpas:   
Kyrkogårdsmark 50 år     
Markanläggning 25 år     
Byggnader  30 år     
Bilar  5 år     
Datautrustning 3 år     
Övriga inventarier, installationer och verktyg 3 år     
      

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar     

När det finns indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. För tillgångar som sedan tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.   

Materiella anläggningstillgångar skrivs ned efter två huvudmetoder beroende på grunden för klassificering som 
materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar som används för att ge ekonomiska 
fördelar/positivt kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kap. 27. De materiella anläggningstillgångar som 
innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kap. 37, där det finns en grund- och en förenklingsregel. 
Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i förekommande fall i not.   

Finansiella instrument     

Finansiella intrument redovisas enligt reglerna i K3 kap. 11 vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärdet.   

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen 
när församlingen/pastoratet 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/pastoratet har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten.   

  



ORUSTS PASTORAT 252003-6399 
 

ÅRSREDOVISNING 2019 

 

19 
 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.   

Långfristiga värdepappersinnehav   
Innehaven i posten innehas på lång sikt och redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
redovisning värderas posten fortsatt i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärdet på balansdagen. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde. 
 
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från finansiella anläggningstillgångar.  
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella 
anläggningstillgångar som är väsentliga. 

  

Kundfordringar och övriga fordringar   

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
betalas in efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.   

Kortfristiga placeringar   

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innhas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde.   

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 förfallodagen 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av intrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallodagen det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.   

Avsättningar   

Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till 
belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det belopp som motsvarar den bästa 
uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.   

Kassaflödesanalys   

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar in- och utbetalningar uppdelade på löpande 
verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar 
som är noterade på en marknadsplats.   

Eventualförpliktelse   

En eventualförpliktelse är   

- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att  en 
eller flera osäkra händelser i framtiden som inte ligger inom församlingens/pastoratets kontroll  inträffat eller 
uteblir eller   

- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.   

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning på sådana garantier, ekonomiska åtaganden och 
eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.   

Eventualtillgång     

En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast bekräftas av 
att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte ligger inom församlingens/pastoratets kontroll, inträffar eller 
uteblir.   

      
  



ORUSTS PASTORAT 252003-6399 
 

ÅRSREDOVISNING 2019 

 

20 
 

Not 2 Begravningsverksamhet   

      

 

Orusts pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom dess geografiska område. 
Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte 
användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. 

  

        

 Begravningsverksamhetens särredovisning     

 Belopp i tkr 2019 2018   
        

 Verksamhetens intäkter         

 Begravningsavgift- erhållet för året 23 967 24 286   

 Övriga intäkter 718 330   

 Summa verksamhetens intäkter 24 685 24 616   
      

 Verksamhetens kostnader     

 Personalkostnader -7 659 -6 650   

 Övriga kostnader -12 457 -8 775   

 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -926 -772   

 Summa verksamhetens kostnader -21 042 -16 197   
      

 Finansiella poster     

 Ränteintäkter 0 0   

 Räntekostnader -44 -48   

      

 Begravningsverksamhetens överskott/underskott 3 599 8 371   

         

 Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen    

  2019 2018   

 Begravningsavgift- erhållet för året 23 967 24 286   

 
Avgående överskott/tillkommande underskott enligt 
särredovisningen -3 599 -8 371   

 Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 20 368 15 915   

      

 
Kommentarer till årets verksamhet 

  

 

Stort överskott jämfört med budget, detta beror delvis på att pastoratet fick ca 1 000 tkr mer i 
begravningsavgift än vad som äskats. I budgeten låg det medräknat arbete för dränering av 
kyrkogården på Käringö och Härmanö detta har inte blivit gjort pga att vi inväntat beslut från bla 
Länsstyrelsen. Murarbetet på Flatö blev billigare utfört än budgeterat.         

 Huvudmannens fordran/skuld till begravningsverksamheten     

  2019 2018   

 Ingående fordran (+)/skuld (-) -4 953 4 764   

 Reglering 2015 års kvarvarande överskott 0 0   

 Reglering av 2016-års över-/underskott 0 -1 347   

 Reglering av 2017- års över-/underskott -3 417 0   

 Årets överskott (-)/underskott (+) -3 600 -8 371   

 Utgående fordran (+)/skuld (-) -11 970 -4 953  Summan för 2019 stämmer ej med angivna fordringar/skulder begravningsverksamhet i balansräkningen! 

    Varav långfristig fordran (+)/skuld (-) -3 600 -8 371   

    Varav kortfristig fordran (+)/skuld (-) -8 371 3 417   
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Not 3 Ekonomisk utjämning   
      

 

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

  
 

   
  

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar   
      

 

Orusts pastorat har 2 (2) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. 
Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av avkastningen går till 
andelsägande församlingar och pastorat och resterande går till det inomkyrkliga 
utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej heller att överlåta. 

  

      
Not 5 Erhållna gåvor      

   2019 2018   

 Gåvor redovisade i resultaträkningen     

 Församlingskollekter till egen verksamhet 53 51   

 Gåva till församlingens verksamhet 4 1   

  57 52   

    
Not 6 Erhållna bidrag     

  2019 2018   

 Kyrkoantikvarisk ersättning 1 117 435   

 Arbetsmarknadsbidrag 566 0   

 Övriga bidrag 646 227   

   2 329 662   

      
Not 7 Nettoomsättning     

  2019 2018   

 Gravskötselintäkter 802 797   

 Hyresintäkter 147 183   

 Deltagaravgifter 476 334   

 Övriga intäkter 691 718   

   2 116 2 032   
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Not 8 Personal   
      

 Medelantalet anställda 2019 2018   

 Kvinnor 32 31    

 Män 16 17   

  48 48   

 
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt 
prisbasbelopp, 23 250 kr (22 750 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.   

      
 Könsfördelning i kyrkorådet, antal på balansdagen 2019 2018   

 Kvinnor 4 3   

 Män 7 8   

 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare, antal på 
balansdagen     

 Kvinnor 4 4   

 Män 3 3   

 Kvinnor i kyrkoråd/ledande befattning totalt 8 7   

 Män i kyrkoråd/ledande befattning totalt 10 11   

      

 Löner, arvoden och andra ersättningar 2019 2018   

 Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde 780 761   

 Anställda 18 480 17 659   
  19 260 18 420   

 
Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd m. fl. organ redovisas i 
resultaträkningen på raden Personalkostnader.   

      

 Arbetsmarknadsbidrag 2019 2018   

 Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 566 180   

      

 Ersättning till ordföranden i kyrkoråd 2019 2018   

 Till ordföranden i kyrkorådet har ersättning utgått med 23 22   

      

 Pensionskostnader och andra sociala avgifter 2019 2018   

 Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 900 933   

 Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 5 658 5 273   

  6 558 6 206   

 Särskilt om avgångsvederlag     

 

Orusts pastorat har inga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande 
ställning.  

  

      
Not 9 Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar   

 
Långelanda församlingshem har skrivits ned med 700 000 
tkr.       
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Not 10 Resultat från finansiella investeringar   

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2019 2018   

 Räntor 28 149   

 Utdelning 0 0   

 Realisationsresultat vid försäljning 252 153   

 Nedskrivning   0   

 Återföring av nedskrivning    0   

   280 302   

      

Not 11 Byggnader och mark   

 
Ingående anskaffningsvärde (+) 82 398 82 008 

  

 
Inköp (+) 5 850 390 

  

 
Omklassificeringar (+/-) -969   

  

 
Försäljningar och utrangeringar (-) 0   

  

 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 87 279 82 398 

  

 

   

  

 
Netto anskaffningsvärde 87 279 82 398 

  

 

   

  

 
Ingående avskrivningar (-) -32 197 -29 222 

  

 
Försäljningar och utrangeringar (+) 963 0 

  

 
Årets avskrivningar (-) -2 936 -2 975 

  

 
Omklassificeringar (+/-) 0 0 

  

 
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 170 -32 197 

  

 

 
  

 

  

 
Ingående nedskrivningar (-) 0 -441 

  

 
Försäljningar och utrangeringar (+) 0   

  

 
Årets nedskrivningar (-) -700   

  

 
Återföringar av nedskrivningar (+) 0 441 

  

 
Omklassificeringar 0   

  

 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -700 0 

  

 

 
  

 

  

 
Utgående redovisat värde 52 409 50 201 
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer   

 

   

  

 
  2019 2018   

 
Ingående anskaffningsvärde (+) 9 525 9 929 

  

 
Inköp (+) 2 022 506 

  

 
Omklassificeringar (+/-) 0 -281 

  

 
Försäljningar och utrangeringar (-) -527 -629 

  

 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 020 9 525 

  

 

   

  

 

   

  

 
Netto anskaffningsvärde 11 020 9 525 

  

 

   

  

 
Ingående avskrivningar (-) -8 314 -8 685 

  

 
Försäljningar och utrangeringar (+) 173 629 

  

 
Årets avskrivningar (-) -515 -335 

  

 
Omklassificeringar (+/-) 0 77 

  

 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 657 -8 314 

  

 

 
  

 

  

 
Ingående nedskrivningar (-) 0 0 

  

 
Försäljningar och utrangeringar (+)   0 

  

 
Årets nedskrivningar (-)   0 

  

 
Återföringar av nedskrivningar (+)   0 

  

 
Omklassificeringar   0 

  

 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 

  

 

 
  

 

  

 
Utgående redovisat värde 2 364 1 211 

  

 

   

  
Not 13 

Pågående nyanläggning och förskott avs. materiella anläggningstillgångar   
      

 
  2019 2018   

 
Ingående balans (+) 2 012 613 

  

 
Utgifter under året (+) 3 941 1 399 

  

 
Under året erhållna bidrag (-) 0 0 

  

 
Under året färdigställda tillgångar (-) -5 539 0 

  

 
Utgående balans 414 2 012 
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Not 14 Värdepappersinnehav   

      

   Redovisat värde Marknadsvärde 

 Värdepappersinnehav (tkr) 2019 2018 2019 2018 

 Långfristiga värdepappersinnehav      

 Noterade aktier   1 944 8 052  2 489 7 686 

 Noterade aktiefonder         

 Noterade räntebärande värdepapper  42 453 28 954  49 601 32 687 

 Noterade räntefonder         

 Summa långfristiga värdepapper 44 397 37 006 52 090 40 373 

 Förändring av kortfristiga placeringar                                                  

 Ingående ackumulerade anskaffningsvärde                                    37 006 17 596    

 Årets inköp                                                                                       7 391 19 410    

 Omklassificering                                                                           -44 397     

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                    0 37 006    

      

 

Alla kortfristiga placeringar är omförda till långfristiga under 2019, enligt 

rekommendation från nationell nivå. Det är syftet som styr klassificeringarna av 

placeringarna. Om en placering planeras bestå mer än ett år klassas den som 

långfristig. 

     

      
Not 15 Kassa och bank   

      

 

Av behållningen på kassa och bank utgör 0 (0) 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 redovisningssammahang ses som ett ordinärt banktillgodohavande.  

  

 

   

  
Not 16 Långfristig skuld   

      

 
Andel av långfristiga skulder som förfaller senare än 5 år 
efter balansdagen 2019 2018   

 Skulder till kreditinstitut 0 0   

 Gravskötselskuld 979 1 184   

 Övriga skulder 0 0   

   979 1 184   
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Not 17 Gravskötselskuld   

      

 Långfristig gravskötselskuld 2019 2018   

 Begravningsverksamhetens åtaganden 166 447   

 
Församlingens/pastoratets åtaganden 
(serviceverksamhet) 2 178 2 003   

   2 344 2 450   

      

 Kortfristig gravskötselskuld     

 Begravningsverksamhetens åtaganden 282 53   

 
Församlingens/pastoratets åtaganden 
(serviceverksamhet) 260 448   

   542 501   

      

 
Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år 
efter balansdagen      

 Begravningsverksamhetens åtaganden  259 279   

 
Församlingens/pastoratets åtaganden 
(serviceverksamhet) 720 905   

  979 1 184   
 

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden 
påbörjade från år 2000 utgör åtaganden för Orusts pastorat (serviceverksamhet). 

  

   

      
Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång         

 

Covid-19 har satt världen i ett stort pausande och har medfört en stor osäkerhet på 
finansmarknaden med väsentliga prisfall på aktie- och räntemarknaden som följd. Stora delar av 
uppgången 2019 har till mitten på mars 2020 raderats helt. Pastoratet sålde av en del Robur fonder 
(mars 2020) med regäl vinst på 2 600 tkr. Församlingsverksamheten och även gudstjänster är 
inställda sedan en tid tillbaka och hur detta påverkar de diakonal behoven är det ingen som vet 
ännu. 

  

 

   

  
Tegneby 2020-04-28      
      
______________________________ _________________________________  

Roger Hansson, kyrkorådets ordförande  Ingemar Martinsson    
      
______________________________ _________________________________  

Kerstin Pettersson  Bertil Andersson    
      
______________________________ _________________________________  

Bo Andersson  Inger Lifv    
      
______________________________ -------------------------------------------------------    
Håkan Helleberg, kyrkoherde  Berit Strandberg-Mattsson    
      
___________________________ 

Gunnar Klingberg      

 

----------------------------------------- 

Ture Olsson      

      

----------------------------------------- 

Ingrid Fladvad      

      
----------------------------------------- 

Anders Gustavsson      
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Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-     
      
______________________________ _________________________________  

Jeanette Peters  Maria Kerttu    
      
______________________________     
Kjetil Gardshol, auktoriserad revisor      
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