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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten  

Uppgift och verksamhet 

I Örebro pastorat (org.nr 252003-0731) samverkar följande åtta församlingar: 

 

 org. nummer 

Nikolai församling 252002-1367 

Olaus Petri församling 252002-1375 

Längbro församling 252002-1383 

Almby församling 252002-1391 

Adolfsbergs församling 252002-6176 

Mosjö-Täby församling 252004-1852 

Mikaels församling 252002-5665 

Edsbergs församling 252002-9618 

 

Tillsammans utgör de ett kyrkligt pastorat enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för 

Svenska kyrkan. Pastoratet har det ekonomiska ansvaret för alla församlingarnas uppgifter, har det 

övergripande ansvaret för att församlingarna utför sin grundläggande uppgift samt ansvarar för 

begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Församlingarnas grundläggande uppgift är ”fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Syftet är att människor ska komma 

till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. 

Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. 

 

Pastoratet har sitt säte i Örebro kommun. 

 

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

 

Den kyrkliga indelningen 

Pastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin 

grundläggande uppgift och 

 

• har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter 

• ska anställa och avlöna den personal som behövs 

• anskaffar och underhåller den egendom som behövs 

• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission 

• får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften 

• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen 

 

Organisation 

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder minst två gånger per år. 

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ (styrelse) som ansvarar för den löpande verksamheten 

och förvaltningen. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott som förbereder kyrkorådets sammanträde 

och ärenden till kyrkorådet. Kyrkorådet sammanträder 10 gånger per år. I respektive församling inom 

pastoratet finns ett församlingsråd vars huvudsakliga uppgifter avser gudstjänstlivet och församlingens 

kristna gemenskap. Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar pastoratet 

inomkyrkliga regelverk och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser 
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(SvKB), KRED:s rekommendationer, församlingsinstruktion och medelsförvaltningspolicy. Inom 

personalområdet tillämpar pastoratet Svenska kyrkans kollektivavtal. Det innebär att samtliga 

anställda omfattas av olika typer av försäkringar bl.a. tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och 

arbetsskade- och olycksfallsförsäkring. Vid sidan av detta finns även ett omställningsavtal som träder 

in vid arbetsbrist och ett utvecklingsavtal som innebär rätt till fortbildning mm. Pastoratet har även 

upprättat olika typer av policys för jämställdhet, arbetsmiljö, lön, rekrytering, våld och hot, sexuella 

trakasserier, kränkande särbehandling samt mångfald. 

 

Örebro pastorat har ett helägt aktiebolag vid namn Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB, org. 

nummer 556659-5053. Bolagets syfte är att äga och förvalta bostäder för studenter och seniorer. 

Främjande av ändamål 

Verksamhetsinformation 

Ändamålet främjas genom att det i församlingarna firas gudstjänst minst en gång i veckan. Därutöver 

bedrivs ett stort antal aktiviteter exempelvis konfirmandundervisning, barn- och ungdomsgrupper, 

sorggrupper, besöksverksamhet samt själavårdssamtal för att uppfylla den grundläggande uppgiften. 

Begravningsverksamheten bedrivs enligt begravningslagen. 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal gudstjänstbesökare 58 151 38 544**  65 949 63 775* 76 586

  

Antal döpta 318 265 456 493 508

  

Antal konfirmander 178 184 198 190 155

  

Antal aktiva inträden 106 109 108 115 119

  

Antal aktiva utträden 848 640 696 845 1 195

  

*Förändring antal gudstjänstbesökare mellan 2018 och 2017 beror på att avgiftsfria konserter från och 

med 2018 inte ingår i gudstjänststatistiken. 

** Angående antalet gudstjänstbesökare har omställningen till digitala gudstjänster påverkat 

2020 års siffror. Det är bara fysiska besök som redovisas 2020. 

Resultat och ställning 

Målsatt kapital 

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 290 000 tkr (290 000 tkr). Eget kapital 

överstiger fastställt målkapital med 137 224 tkr (92 638 tkr). 

Kyrkoavgiften har under 2021 varit 0,86 kr per skattekrona. Jämfört med föregående år har avgiften 

varit oförändrad. Kostnaderna för verksamhetsåret har främst täckts med intäkter från kyrkoavgiften. 

Begravningsavgiften har täckt kostnaderna för begravningsverksamheten. Årsresultatet för 2021 är 44 

586 tkr. Årsresultat 2020 var 17 781 tkr. Intäkter från kyrkoavgiften är i nivå med fg år. Intäkter i 

övrigt är även det i nivå med fg år. Övriga externa kostnader + inköp av varor och material har ökat 

från 55,3 mkr till 57,8 mkr. Personalkostnader har ökat från 112,6 mkr till 123,1 mkr. Resultatet från 

finans är 45,3 mkr. Begravningsverksamheten visar ett överskott på 0,9 mkr 2021. 

För 2021 är det budgeterat ett negativt resultat på -0,5 mkr. Eftersom årets resultat 2021 är + 44,7 mkr 

blir den totala avvikelsen mot budget +45,2 mkr. De största positiva budgetavvikelserna finns bland 

finansiella intäkter. 
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Flerårsöversikt moderbolaget 

 

Definitioner 

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

Varav slutavräkning - För förklaring se redovisningsprinciper. 

Begravningsverksamhetens nettokostnader (tkr) – 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 

Allmänna förutsättningar 2021  2020  2019  2018 2017 

      

Tillhöriga per den 31 december (antal) 61 539 62 690 64 223 64 931 65 577 

Tillhöriga per den 31 december (andel 

av invånarna, %) 48,0 49,0 50,4 51,7 53,4 

Kyrkoavgift exkl. stiftsavg. (%) 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Medelantalet anställda 211 207 209 212 215 

-varav medelantalet anställda i 

begravningsverksamheten 

65 64 61 

  

      

Verksamhetens intäkter 190 912 190 916 195 805 187 207 175 111 

Verksamhetens resultat -748 13 171 11 342 1 219 -12 521 

Resultat från finansiella investeringar 45 333 4 610 6 511 7 956 10 335 

Årets resultat 44 586 17 781 17 853 9 175 -2 186 

 

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift. (tkr) 137 008 137 241 137 869 135 884 129 055 

- varav slutavräkning (tkr) 3 404 5 108 7 553 8 750 6 293 

Begravningsverksamhetens  

nettokostnader (tkr) 48 054 44 485 44 527 42 007 36 296 

Personalkostnader/verksamhetens 

intäkter (%) 64,4 59,0 59,4 63,5 67,6 

Av- och nedskrivningar/ verksamhetens 

intäkter (%) 5,7 5,1 4,9 5,1 5,0 

      

Ekonomisk ställning      

Fastställt mål för det egna kapitalets 

storlek (tkr) 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 

Eget kapital (tkr) 427 224 382 638 364 857 347 004 337 829 

Soliditet (%) 84,7 85,7 88,5 89,4 88,2 

Värdesäkring av det egna kapitalet (%) 11,7 4,9 5,1 2,7 -0,6 

Likviditet (%) 42,6 72,1 117,3 215,8 123,1 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

 

År 2021 har fortsatt präglats av den globala pandemin vilket märktes både verksamhetsmässigt såväl 

som ekonomiskt i Örebro pastorats församlingar och enheter. Verksamhet har inte kunnat bedrivas i 

samma utsträckning som vid ett normalläge i och med restriktionerna som även dom har skiftat under 

årets gång. De verksamhetsmedel som församlingar och enheter har till sitt förfogande har därmed inte 

nyttjats i riktigt samma grad. 

 

Under 2021 har Örebro pastorat fått statliga bidrag som ett resultat av pandemin. Bidragen har bl. a 

grundats på inkomstbortfall för kurs- och konferensverksamheten på Sollidens kursgård samt ersättning 

för högre sjuklönekostnader.  

 

Under slutet av 2020 genomförde Örebro pastorat en upphandling av sin kapitalförvaltning vilket 

resulterade i beslutet att placera kapitalet i fonder och att en och samma leverantör fick förvalta hela den 

finansiella portföljen. 2021 genomfördes förändringarna. Försäljningar av befintligt innehav resulterade 

2021 i stora reavinster som återinvesterades i nya placeringar.  

 

Under 2021 har ett par större projekt färdigställts. Dels renovering av kalkstensfasaden på Nikolai 

församlingshem, dels en investering i ventilation och kyla på norra Krematoriet 

(Kyrkogårdsförvaltningen). Renoveringen av Nikolai kalstensfasad uppgick, efter ca 50 % bidrag från 

Länsstyrelsen, till 6,1 mkr.  

Finansiella instrument 

Örebro pastorat gör regelbundet en översyn av sina riktlinjer för finansiella instrument. Riktlinjerna 

för kapitalförvaltningen regleras i ett av kyrkofullmäktige fastställt reglemente för medelsförvaltning. 

Gällande reglemente antogs under 2017 och innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, 

avkastningsmål samt regler för portföljsammansättning.  

 

Kapitalförvaltningen har upphandlats under år 2020. Från och med 2021 har Nordea hand om alla våra 

värdepapper, i samband med detta har vi sålt av vårt innehav i direktägda aktier samt fonder i övriga 

banker. Nu har vi endast fonder i Nordea. 

  

Vid utgången av 2021 hade pastoratets långfristiga värdepappersinnehav ett marknadsvärde om 265,0 

mkr (229,0 mkr) Marknadsvärdet på de kortfristiga placeringarna uppgick till 0 mkr (0,2 mkr). 

  

Målsättning för avkastning på placerade medel är, sett över en tidsperiod på 10 år, 3% realt, dvs utöver 

inflation. Målet är satt första gången 2009 och fastställdes senast 2017, en mätning för senaste 10-

årsperiod visar på en real avkastning på 4,0 %. 
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Framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Under början av februari 2022 lyftes de sista restriktionerna som funnits p g a pandemin. Det innebar 

även en återgång till full verksamhet efter nästan två år av restriktioner på olika sätt.  

Vi har under början av 2022 sett en stigande inflation, ökade energipriser och i slutet av februari 

inleddes Rysslands invasion av Ukraina. Hur det påverkar den svenska ekonomin på sikt är svårt att 

förutse. Riksbanken har uttalat att en höjning av reporäntan kan komma att ske betydligt tidigare än 

vad tidigare prognoser visat. Den ryska invasionen har lett till en stor flyktingström från Ukraina som 

både kommuner och civilsamhälle i Sverige förbereder sig för.  

Börserna har under 2021 gett en mycket bra avkastning och så även för Örebro pastorat. Det är svårt 

att förutse den fortsatta effekten på börsen på längre sikt men en nedgång har skett under första 

kvartalet 2022. Örebro pastorat bedöms dock väl rustade för att möta framtida ekonomiska 

utmaningar. 

 Plan 2024 Plan 2023 Budget 2022 Utfall 2021 Förändring mellan 

2021 och 2022  

Kyrkoavgift 140 100 137 719 134 655 137 008 -1,7 % 

Ekonomisk utjämning -12 179 -12 636 -12 186 -11 887 2,5 % 

Summa 127 921 125 083 122 469 125 121 -2,1% 

 

För år 2022 är det budgeterat ett resultat på -4,5 mkr. Resultatet för 2023 prognosticeras till -4,1 mkr 

och för år 2024 planeras resultatet bli -4,7 mkr. Kyrkoavgiften beräknas öka med 4,1 mkr mellan åren 

2021 och 2024. 

 

Miljöinformation 

Örebro pastorat bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser 

krematorieverksamhet. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp av rökgaser och stoft i luften.  

 

Krematorieverksamhet 2021 2020 2019 

Antal kremeringar 2 023 978 1 974 

Kvicksilverbemängt aktivt kol (kg) levererats till SAKAB  1 059 1 012 2 237 

Utsläpp till luft enligt miljörapport 2019 (2018)    

Svavel (kg) 0,12 0,07 0,12 

Kväveoxid (kg) 1 446 699 2 053 

Kvicksilver (g) 35,0  17,0  14,0 

 

Övrigt 

Vid Solliden, Svenska kyrkans kursgård, är avloppsanläggningen anmälningspliktig och en årsrapport 

skickas årligen in till Miljökontoret. Program för egenkontroll har upprättats och provtagning sker 

årligen enligt programmet. 
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Kollekter 

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Förmedlade rikskollekter 64 70 183 197 268 

Förmedlade stiftskollekter 18 27 60 64 73 

Förmedlade 

församlingskollekter 53 64 178 154 169 

Församlingskollekt till egen 

verksamhet 22 23 88 103 86 

Summa kollekter 157 184 509 518 596 

 
     

Kollekter tas upp i samband men gudstjänst. En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändamål 

och på samma dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs av kyrkostyrelsen 

respektive domkapitlet. Församlingskollekten beslutas i församlingen. En förmedlad 

församlingskollekt tas upp till förmån för en annan juridisk person. Förmedlade kollekter tas inte 

upp i pastoratets resultaträkning. Övriga insamlade medel som inte är kollekter har uppgått till 457 

tkr (398 tkr) varav 32 tkr (22 tkr) till egen verksamhet. 

 

Förvaltade stiftelser 

Örebro pastorat förvaltar följande stiftelser: 

 

2021 2020 

   

Gemensam förvaltning, pastoratet (1) 461 456 

Nikolai församling (8) 1 065 1 057 

Olaus Petri församling (3) 813 807 

Längbro församling (3) 432 526 

Almby församling (4) 446 434 

Mosjö-Täby församling (4) 119 118 

Edsbergs församling (11) 543 535 

Örebro kyrkogårdsförvaltning (1) 109 106 

   

Totalt 3 988 4 039 

 

        

Totalt samförvaltas 35 (35) stiftelser. Beloppen avser totalt utgående eget kapital för stiftelser. 

Siffran inom parentes efter församlingens/enhetens namn avser antalet stiftelser. 

Tillgångarnas marknadsvärde uppgår till 4 419 tkr (4 089 tkr).  
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   Koncernen  Moderbolaget 

Resultaträkning  Not 
2021 2020 

 
2021 2020 

Belopp i tkr        

        

Verksamhetens intäkter        

Kyrkoavgift   137 008 137 241  137 008 137 241 

Begravningsavgift  2 48 054 44 485  48 054 44 485 

Ekonomisk utjämning  3 -11 887 -11 176  -11 887 -11 176 

Utdelning från prästlönetillgångar  4 394 263  394 263 

Erhållna gåvor  5 369 371  369 371 

Erhållna bidrag  6 5 083 5 792  5 083 5 792 

Nettoomsättning  7, 8 30 482 30 844  11 190 11 600 

Övriga verksamhetsintäkter   736 3 109  699 2 340 

Summa verksamhetens intäkter   210 241 210 929  190 912 190 916 

        

Verksamhetens kostnader        

Kostnader för varor, material och vissa 

köpta tjänster 

  

-1 036 -951 

 

-750 -653 

Övriga externa kostnader  8,9 -63 929 -60 851  -57 059 -54 633 

Personalkostnader  10 -125 121 -114 591  -123 055 -112 633 

Av- och nedskrivningar av 

anläggningstillgångar 

  

-14 746 -13 773 

 

-10 796 -9 826 

Summa verksamhetens kostnader   -204 832 -190 166  -191 660 -177 745 

        

Verksamhetens resultat   5 408 20 763  -748 13 171 

        

Resultat från finansiella 

investeringar 

 11 

  

 

  

Resultat från finansiella 

anläggningstillgångar 

  

45 258 4 452 

 

45 258 4 452 

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 

  

88 170 

 

88 170 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

  

-4 215 -4 419 

 

-12 -12 

Resultat efter finansiella poster   46 538 20 966  44 586 17 781 

        

Skatt på näringsverksamhet  12 -272 -689  - - 

        

 

Årets resultat 

  

46 266 20 277 

 

44 586 17 781 
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   Koncernen  Moderbolaget 

Balansräkning  Not 
2021-12-31 2020-12-31 

 
2021-12-31 2020-12-31 

        

TILLGÅNGAR, tkr        

        

Anläggningstillgångar  13      

        

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader och mark  14, 15 327 071 324 000  162 036 155 051 

Inventarier, verktyg och installationer  16 22 968 20 013  22 335 19 599 

Pågående nyanläggning och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

 17 

13 857 4 909 

 

11 162 4 909 

   363 896 348 922  195 533 179 559 

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag  18 - -  20 000  20 000 

Långfristiga värdepappersinnehav  11, 19 256 528 205 538  256 528 205 538 

Långfristiga fordringar  11, 20 5 200 5 200  5 200 5 200 

   261 728 210 738  281 728 230 738 

Summa anläggningstillgångar   625 624 559 660  477 261  410 297 

         

Omsättningstillgångar        

        

Kortfristiga fordringar        

Fordran på koncernföretag   - -  351  485 

Kundfordringar   181 470  170 459 

Skattefordringar   254 213  254 215 

Övriga fordringar   505 376  246 334 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

 21 

7 246 6 424 

 

7 142 5 948 

   8 186 7 483  8 163 7 441 

        

Kortfristiga placeringar  19 - 170  -  170 

         

Kassa och bank  22 25 044 33 607  18 791 28 635 

Summa omsättningstillgångar   33 230 41 260  26 954 36 246 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 

  

658 854 600 920 

 

504 215 446 543 
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   Koncernen Moderbolaget 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER, 

tkr 

 Not 

2021-12-31 2020-12-31 

 

2021-12-31 2020-12-31 

        

Eget kapital  23      

Balanserat resultat   398 295 378 017  382 638 364 857 

Årets resultat   46 266 20 277  44 586 17 781 

Summa eget kapital   444 561 398 294  427 224 382 638 

         

         

Avsättningar  24 5 112 4 816  1 259 956 

        

Långfristiga skulder  25      

Skulder till kreditinstitut   130 867 130 867  - - 

Gravskötselskuld  26 11 623 11 113  11 623  11 113 

Skuld begravningsverksamhet   2 895 1 531  895  1 531 

Summa långfristiga skulder   143 385 143 511  12 518 12 644 

        

Kortfristiga skulder        

Skulder till kreditinstitut   28 470 20 223  28 470 19 023 

Skuld till begravningsverksamheten  2 1 531 2 083  1 531 2 083 

Leverantörsskulder   10 673 9 085  10 089 8 618 

Gravskötselskuld  26 763 828  763 828 

Övriga skulder   3 584 3 783  3 519  3 708 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  27 20 775 18 296  18 842 16 045 

Summa kortfristiga skulder   65 796 54 298  63 214 50 305 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

  

658 854  600 920  

 

504 215 446 543 
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 Koncernen  Moderbolaget 

 

KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020 

 

2021 2020 

      

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat 5 408 20 763  -748 13 171 

      

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      

Av- och nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 14 746 13 773 

 

10 796 9 826 

Ökning/minskning av avsättningar -296 149  -303 -62 

Resultat vid försäljning av materiella 

anläggningstillgångar -621 -2 160 

 

-621 -2 160 

      

Erhållen ränta 367 1 417  367 1 417 

Erhållen utdelning 2 920 954  2 920 954 

Erlagd ränta -4 215 -4 419  -12 -12 

Erlagd inkomstskatt -272 -689    

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet 18 037 29 788 

 

12 399 23 134 

      

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld och 

begravningsverksamheten 

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -703 3 413  -722 3 604 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 12 698 17 142  12 909 16 751 

Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld 510 258  510 258 

Ökning/minskning av långfristig skuld till 

begravningsverksamheten -636 -552  

 

-636 -552 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 906 50 049  24 460 43 195 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -29 682 -29 678  -26 717 -29 678 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 145 2 855  2 145 2 855 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -122 353 -29 740  -122 353 -29 740 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 112 621 13 847  112 621 13 847 

Förändring av kortfristiga placeringar 0 0  0 0 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 269 -42 716  -34 304 -42 716 

      

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån - -  - - 

Amortering lån -1 200 -4 800  - - 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 200 -4 800  0 0 

      

Årets kassaflöde -8 563 2 533  -9 844 479 

Likvida medel vid årets början 33 607 31 074  28 635 28 156 

      

Likvida medel vid årets slut 25 044 33 607  18 791 28 635 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), begravningslagen 

(1990:1144) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska Kyrkan, 

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 hjälp med uppbörd, taxering och indrivning av 

kyrkoavgiftsmedlen. Det slutliga utfallet av kyrkans avgiftsunderlag erhålls först två år efter 

avgiftsgrundande år och därför är Svenska kyrkan berättigad att uppbära ett förskott från staten, 

fördelat med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av 

det slutliga avgiftsunderlaget två år tillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna 

från staten.  

 

Sedan 2017 har en enhetlig begravningsavgift införts i hela landet förutom i Stockholm och Tranås där 

Svenska kyrkan inte är huvudman för begravningsverksamheten. Den begravningsavgift som 

pastoratet erhåller för året fastställs av Kammarkollegiet utifrån det preliminära kostnadsunderlag som 

pastoratet redovisar. Den i resultaträkningen intäktsredovisade begravningsavgiften motsvarar det 

faktiska kostnadsunderlaget d.v.s. det belopp som erfordrats för att bedriva årets 

begravningsverksamhet. Se även Begravningsverksamhetens särredovisning, not 2. 

 

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 anläggningstillgångarna. 

 

Leasing 

All leasing, både när pastoratet är leasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing, dvs 

leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över 

leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten är redovisade i nominella belopp. Med leasingperiod 

avses den period som 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 pensionskostnad 

det år pensionen tjänas in. 
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Inkomstskatt 

Pastoratets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 februari 2021 fastställt att Svenska kyrkans 

nationella nivås tillhandahållande av IT-tjänster och administrativa tjänster i Svenska kyrkans 

församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift inte utgör näringsverksamhet.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens domskäl är principiellt utformade och domen har generell räckvidd 

och kan tillämpas på alla typer av tillhandahållanden som sker mellan olika enheter inom 

trossamfundet Svenska kyrkan i syfte att bedriva Svenska kyrkans verksamhet. Det innebär att från 

och med första januari 2021 kan de enheter som fakturerar andra inomkyrkliga enheter göra detta 

moms- och skattefritt. Detta gäller för transaktioner mellan inomkyrkliga enheter (församlingar, 

pastorat, stift, nationell nivå).  

 

I den mån pastoratet bedriver näringsverksamhet riktad till utomkyrkliga enheter är huvudregeln att 

näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har 

naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även 

normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om 

huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.  

 

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 

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

anknytning till det allmännyttiga ändamålet.  

 

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

samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

I pastoratet finns materiella anläggningstillgångar redovisade enligt två olika definitioner i K3. 

 

Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att 

bedriva näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiell 

anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för det ideella ändamålet även om 

grundregeln inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare 

regeln då pastoratets 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.  
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Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.  

 

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning 

förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents 

nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 

del av den gamla komponentens bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde 

aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 

anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 

anskaffningstidpunkten.  

 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.  

 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång 

redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.  

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 

tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används.  

 

Mark, med undantag av begravningsplatsens mark, har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 

Begravningsplatsens mark som tagits i anspråk skrivs av på 50 år.  

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Kyrkogårdsmark, ianspråktagen 50 år  

Markanläggning 20 år 

   

Byggnader:  

Stomme 100 år 

Tak 40 år 

Fasad 40 år 

Fönster 30 år 

Innerväggar 50 år  

Kök och badrum 20 år 

Inre yta  15 år 

Installationer 30 år  

  

Fordon 5-10 år 

Maskiner 5-10 år  

Övriga inventarier och verktyg 5-10 år   

 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillgångs värde har minskat, görs en 

prövning av nedskrivningsbehov. För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 

prövning av om återföring bör göras.  
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Materiella anläggningstillgångar skrivs ned enligt två huvudmetoder beroende på grunden för 

klassificering som materiell anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar som används för att 

ge ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella 

anläggningstillgångar som innehas för det ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, där det finns 

en grund- och en förenklingsregel. Tillämpad metod för nedskrivningar beskrivs i not i förekommande 

fall.  

 

Finansiella instrument 

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

sker utifrån anskaffningsvärdet.  

 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 

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

i balansräkningen när församlingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.  

 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 

har löpt ut eller överförts och församlingen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 

förknippade med äganderätten.  

 

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

upphört. 

 

Långfristiga värdepappersinnehav 

Pastoratet har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen ingår i posten andra långfristiga 

värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i tillämpas värderingsprincipen 

på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av 

nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen. 

 

Kundfordringar och övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 

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

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

 

Kortfristiga placeringar 

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 

anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 

anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader.  
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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 pastoratets in- och utbetalningar 

uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 

medel klassificerar pastoratet, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 

kreditinstitut kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats. 

 

Eventualförpliktelse 

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning på sådana garantier, ekonomiska åtaganden 

och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

 

En eventualförpliktelse är 

- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast kommer 

att bekräftas av att en eller flera osäkra framtids händelser som inte ligger inom 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. 

 

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 pastoratets kontroll, 

inträffar eller uteblir. 

 

Skattepliktig näringsverksamhet 

Pastoratet bedriver, förutom sin ideella verksamhet, näringsverksamhet som är skattepliktig. Aktuella 

skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter 

värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.  

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 

beskattning. 

 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.  

 

Aktuell skatt, liksom, i förekommande fall, förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen 

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital, då 

skatteeffekten redovisas där. 
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Not 2 Begravningsverksamhet 

 

Örebro pastorat är huvudman för begravningsverksamheten inom pastoratets geografiska område. 

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas 

till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen.  

 

 

   

Begravningsverksamhetens särredovisning 2021 2020 

   

Verksamhetens intäkter   

Begravningsavgift - erhållet för året 48 949 46 016 

Övriga intäkter 7 145 6 988 

Summa verksamhetens intäkter 56 094 53 004 

 

Verksamhetens kostnader   

Personalkostnader -28 372 -27 936 

Övriga kostnader -20 980 -18 570 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -5 591 -4 735 

Summa verksamhetens kostnader -54 943 -51 241 

   

Finansiella poster   

Ränteintäkter 1  

Räntekostnader -257 -232 

Begravningsverksamhetens överskott/underskott 895 1 531 

   

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen   

Begravningsavgift - erhållet för året 48 949 46 016 

Avgående överskott/tillkommande underskott enligt 

resultatsammanställningen -895 -1 531 

Summa begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 48 054 44 485 

   

Pastoratets skuld till begravningsverksamheten   

Ingående skuld 3 614 4 038 

Reglering av 2019 års överskott     -2 083    -1 955 

Årets över-/underskott -895 1 531 

   

Utgående skuld 2 426 3 614 

Varav långfristig skuld 895 1 531 

Varav kortfristig skuld 1 531 2 083 

 

 

Kommentarer till årets verksamhet: Intäkterna består utöver begravningsavgift av skötsel av gravar åt 

serviceverksamheten samt vinst vid avyttring av några maskiner. Intäkten från begravningsavgiften 

blev för 2021 högre än beräknat då ett tidigare fel från Skatteverket nu rättats till vilket resulterat i en 

högre intäkt än beräknat. Kyrkogårdsförvaltningen har under året drabbats av de stigande priser på 

energi och drivmedel som övriga samhället, vilket resulterat i negativt resultat för dessa poster. Avgift 

för gemensam administration är högre än budgeterat. Där ingår del av kostnad för tidigare kyrkoherde.  
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Under året har ventilationsuppdateringen på krematoriet slutförts och aktiverats vilket kommer 

resultera i högre avskrivningskostnader framgent. Begravningsverksamhetens resultat för 2021 innebär 

ett överskott på 895 tkr. 

 

Pastoratet har en extern upplåning hos kreditinstitut på 28 470 tkr (19 023 tkr) för finansiering 

av anläggningstillgångar i begravningsverksamheten.  

 

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 en rikstäckande kyrklig 

verksamhet. Kyrkomötet beslutar om kriterierna för utjämningen. 

 

Not 4 Utdelning från prästlönetillgångar 

 

Örebro pastorat innehar 2,629 (2,629) andelar i avkastningen från de stiftsvis förvaltade 

prästlönetillgångarna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. Minst 50 % av 

avkastningen går till församlingar och pastorat som har andelar i avkastningen och resterande går till 

det inomkyrkliga utjämningssystemet. Andelarna innebär inget inflytande i förvaltningen och går ej 

heller att överlåta. 

 

 

Not 5 Erhållna gåvor 

 2021 2020 

   

Gåvor redovisade i resultaträkningen   

Församlingskollekter till egen verksamhet 18 49 

Gåva till församlingens verksamhet 351 322 

 369 371 

   

Gåvor i form av tjänster   

Församlingarnas verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 945 (820) 

personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. 
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Not 6 Erhållna bidrag 

 2021 2020 

   

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   

Kyrkoantikvarisk ersättning 906 587 

Övriga bidrag från stiftet 1 050 1 316 

Arbetsmarknadsbidrag 1 645 3 415 

Övriga bidrag 1 482 474 

 5 083 5 792 

   

 

Not 7 Nettoomsättning 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

      

Gravskötselintäkter 5 240  5 185   5 240 5 185 

Tillhandahållande av tjänster till 

inomkyrkliga enheter 2 917  

 

2 917  

Hyresintäkter 1 107 1 306  1 107 1 306 

Deltagaravgifter 383 396  383 396 

Intäkter från näringsverksamhet 18 720 21 260  -572 2 016 

Övriga intäkter 2 115 2 697  2 115 2 697 

Summa 30 482 30 844  11 190 11 600 

 

 

 

 

 

Not 8         Operationella leasingavtal 

   

 Koncernen   Moderbolaget  

Uppgifter som leasetagare 2021 2020 2021 2020 

 

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år 781 723 777 719 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 586 617 585 612 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 582 685 579 682 

     
Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Storleken på de 

framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. 

Inventarier leasas på tre till fem år. 

 Koncernen  Moderbolaget   
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Uppgifter som leasegivare 2021 2020 2021 2020 

 

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år 894 896 803 806 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 0 0 0 0 

Under perioden erhållna leasingavgifter 966 1 142 877 1 053 

     
Moderbolaget -uthyrning av Olaus Petri prästgård samt uthyrning av kontorsrum till VD i Svenska 

kyrkans bostäder AB. Koncernen - tillkommer lokalhyra för mobilmaster. 

 

 

  

Not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

      

Kvalificerade revisorer      

PwC      

Revisionsuppdrag 150 150  100 100 

Annan revisionsverksamhet      

Övriga tjänster 0 13  0 13 

 150 163  150 113 

      

Övriga valda revisorer      

Revisionsuppdrag 38 27  38 27 

 38 27  38 27 

  

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på pastoratets revisorer att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter. 
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Not 10 Personal 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

Medelantalet anställda      

      

Kvinnor 133 128  130 125 

Män 81 82  81 82 

Totalt medelantal anställda 214 210  211 207 

      

      

      

      

Könsfördelningen i kyrkorådet och bland ledande 

befattningshavare   

 

  

Antal kyrkorådsledamöter på balansdagen      

Kvinnor 8 9  8 9 

Män 5 4  5 4 

Totalt 13 13  13 13 

      

Antal ledande befattningshavare på balansdagen      

Kvinnor 0 2  0 1 

Män 2 0  1 0 

Totalt 2 2  1 1 

      

Löner, arvoden och andra ersättningar      

Ledamöter i kyrkoråd samt kyrkoherde* 1 977 1 454  1 977 1 454 

Styrelsen och verkställande direktören 294 373  - - 

Anställda 83 814 78 122  82 619 77 180 

 86 085 79 949  84 596 78 634 

 

*Arvoden till förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsrådet m.fl. organ 

redovisas i resultaträkningen på raden Personalkostnader. 

      

Arbetsmarknadsbidrag      

Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag 1 645 1 633  1 645 1 633 

      

Ersättning till ordförande i kyrkoråd      

Till ordförande i kyrkorådet har ersättning utgått 

med 362 346 

 

362 346 

      

Pensionskostnader och andra sociala avgifter      

Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt 5 668 4 981  5 603 4 916 

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal 27 921 24 865  27 473 24 480 

 33 589 29 846  33 076 29 396 

 

Pastoratet har träffat avtal med kyrkoherden om en uppsägningstid utan arbetsplikt på 24 

månader.  

 

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett 

halvt prisbasbelopp 23 800kr (23 650 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11. 
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Not 11 Resultat från finansiella investeringar 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

      

Resultat från finansiella 

anläggningstillgångar   

 

  

Räntor 49 1 694  49 1 694 

Utdelning 2 889 1 820  2 889 1 820 

Realisationsresultat vid försäljning 42 320 938  42 320 938 

Summa 45 258 4 452  45 258 4 452 

      

 

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter   

 

  

Räntor 56 169  56 169 

Utdelning 31 1  31 1 

Summa 88 170  88 170 

 

 

Not 12 Skatt på näringsverksamhet 

 

 

 

 

 

 2021 2020 

   

Aktuell skatt -280 -483 

Uppskjuten skatt 8 -206 

Summa redovisad skatt -272 -689 

 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 
46 538 20 966 

Skatt på redovisat resultat enligt    

gällande skattesats (20,6%): -9 587 -4 487 

   

Skatteeffekt av: 

   

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader 550 567 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 12 6 

Justering för resultat från skattefri verksamhet 9 595 4 315 

Skattemässiga avdrag på byggnader -851 -884 

Förändring av uppskjuten skatt 8 -206 

Redovisad skatt -272 -689 
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Not 13 Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen 

 

Pastoratet innehar tillgångar som enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras, 

förtecknas och vårdas enligt lagens regler. Tillgångarna finns upptagna i särskild förteckning. Det går 

inte att koppla tillgångarna till mätbara ekonomiska fördelar i framtiden och postens 

anskaffningsvärde eller värde kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. 

 

 

 
Not 14 Byggnader och mark 

 
 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 

      

      

Ingående anskaffningsvärde 462 104 438 013  247 256 223 165 

Inköp 14 512 24 091  14 512 24 091 

Försäljningar      

      

Netto anskaffningsvärde 476 616 462 104  261 768 247 256 

      

Ingående avskrivningar -138 104 -127 477  -92 205 -85 494 

Försäljningar      

 

Årets avskrivningar -11 441 -10 627 

 

-7 527 -6 711 

Utgående ackumulerade avskrivningar -149 545 -138 104  -99 732 -92 205 

 

Utgående redovisat värde 327 071 324 000 

 

162 036 155 051 

  

 

Not 15 Förvaltningsfastigheter (moderbolaget) 

              2021 2020 

   

Redovisat värde 1 678 1 905 

Verkligt värde 25 375 23 718 

  

En av pastoratets fastigheter används för uthyrning. 2015 gjordes en extern värdering för att bedöma 

fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en 

aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, 

läge eller skick. Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas 

väsentligt påverka fastighetens verkliga värde. De år då extern värdering inte skett har verkligt värde 

räknats upp med utgångspunkt i SCB statistik för prisutvecklingen på orten, avseende fastighetstypen. 
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående anskaffningsvärde 85 109 83 020  82 957 80 868 

Inköp 6 259 2 784  6 004 2 784 

Försäljningar och utrangeringar -1640 -695  -1 640 -695 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 89 727 85 109 

 

87 321 82 957 

      

      

Netto anskaffningsvärde 89 727 85 109  87 321 82 957 

      

Ingående avskrivningar -65 095 -62 643  -63 358 -60 938 

Försäljningar och utrangeringar 1640 695  1 640 695 

Årets avskrivningar -3 304 -3 148  -3 269 -3 115 

Utgående ackumulerade avskrivningar -66 759 -65 096  -64 987 -63 358 

      

Utgående redovisat värde 22 968 20 013  22 335 19 599 

  

 

 

Not 17 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående balans 4 909 2 106  4 909 2 106 

Utgifter under året 34 082 37 326  31 388 37 326 

Under året erhållna bidrag -4 619 -7 648  -4 619 -7 648 

Under året färdigställda tillgångar -20 516 -26 875  -20 516 -26 875 

Utgående balans 13 857 4 909  11 162 4 909 

 

Pågående arbeten avser bl. a projekt för renovering fasad Olaus Petri kyrka, renovering mur Nikolai 

församlingshem, invändig renovering Almby kyrka och byggnation visningsrum på krematoriet. 

Under året har ett antal projekt färdigställts, bl a renovering av kalkstansfasad på Nikolai 

församlingshem, uppgradering ventilation och kyla på krematoriet, ny flygel Olaus Petri församling, 

nytt passagesystem Olaus Petri församling, div. möbelinköp i församlingarna samt maskiner och 

fordon på kyrkogårdsförvaltningen. 

 

Not 18 Andelar i dotter- och intresseföretag 

Företagets namn, organisationsnummer och säte Kapitalandel i  

företaget (%)  

(röster%) 

Antal 

andelar 

Bokfört värde 

Dotterföretag    

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB 100 (100) 20 20 000 

Säte: Örebro, org.nr 556659-5053 - - - 

   20 000 
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Not 19 Värdepappersinnehav  

Värdepappersinnehav (tkr)  Redovisat värde Marknadsvärde 

bokslutsdag 

Långfristiga värdepappersinnehav    

Noterade aktier   (44 822)  (55 070) 

Noterade aktiefonder  100 574 (26 685) 113 262 (42 457) 

Noterade räntefonder  153 869 (131 946) 150 594 (130 347) 

Övriga långfristiga 

värdepappersinnehav 

 2 085 (2 085) 1 163 (1 158) 

        

Summa långfristiga 

värdepappersinnehav 

 256 528 (205 538) 265 019 (229 032) 

    

Kortfristiga placeringar    

    

Noterade räntefonder  (170)  (163) 

Summa kortfristiga 

värdepappersinnehav 

 (170)  (163) 

    

Summa värdepappersinnehav  256 528 (205 708) 265 019 (229 195) 

 

 

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31 

   

Ingående anskaffningsvärden 205 538 191 803 

Investeringar under året 166 181 36 459 

Om klassificering   

Försäljningar/avyttringar -115 191 -19 010 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 528 209 252 

   

Ingående nedskrivningar  -3 714 

Återföring nedskrivningar   

Årets nedskrivningar   

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -3 714 

 

Utgående redovisat värde 256 528 205 538 

 

Not 20 Långfristiga fordringar 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 5 200 5 200 

 

5 200 5 200 

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärden 5 200 5 200 

 

5 200 5 200 

      

Utgående bokfört värde 5 200 5 200  5 200 5 200 
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 

      

Upplupna statliga bidrag 4 821 2 640  4 821 2 640 

Försäkringspremier 568 621  568 621 

Upplupna ränteintäkter 14 1 204  14 1 204 

Övriga poster 1 843 1 959  1 739 1 482 

Summa 7 246 6 424  7 142 5 947 

 

Not 22 Kassa och bank 

Av behållningen på kassa och bank utgör 14 959 tkr (20 819 tkr) behållning på det s.k. kyrkkontot. 

Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella nivå eftersom det är en 

del av Svenska kyrkans koncernkonto. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att 

fordran i redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande. 

 

Not 23 Eget kapital 

Moderbolaget Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

    

Ingående balans 2020-01-01 347 004 17 853 364 857 

Överföring resultat 

föregående år 

17 853 -17 853 0 

Årets resultat 0 17 781 17 781 

Utgående balans 2020-12-31 364 857 17 781 382 638 

Överföring resultat 

föregående år 

17 781 -17 781 0 

Årets resultat  44 586 44 586 

Utgående balans 2021-12-31 382 638 44 586 427 224 
 

Koncernen Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

    

Ingående balans 2020-01-01 359 372 18 645 378 017 

Överföring resultat 

föregående år 

18 645 -18 645 0 

Årets resultat 0 20 277 20 277 

Utgående balans 2020-12-31 378 017 20 277 398 295 

Överföring resultat 

föregående år 

20 277  -20 277 0 

Årets resultat 0 46 266 46 266 

Utgående balans 2021-12-31 398 295 46 266 444 561 

    
 

 

 



Örebro Pastorat 27 

252003-0731 

 

Not 24 Avsättningar 

 Koncernen Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Förmånsbestämd ålderspension     

Avsättning vid årets början 956 1 018 956 1 018 

Nya avsättningar 1 259 956 1 259 956 

Ianspråktaget belopp -956 -1 018 -956 -1 018 

Avsättning vid årets slut 1 259 956 1 259 956 

     

Uppskjuten skatteskuld     

Byggnader och mark 3 145 3 221 0 0 

Periodiseringsfonder 708 639 0 0 

Avsättning vid årets slut 3 853 3 860 0 0 

Avsättningar totalt 5 112 4 816 1 259 956 

  

 

 Not 25 Långfristig skuld 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 

      

Andel av långfristiga skulder som 

förfaller till betalning senare än fem år 

efter balansdagen:   

 

  

      

Skulder till kreditinstitut* 130 867 130 867  - - 

Gravskötselskuld 8 326 8 019  8 326 8 019 

Summa 139 193 138 886  8 326 8 019 

*I not 4, Begravningsverksamheten framgår pastoratets externa upplåning som avser 

begravningsverksamheten.  
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Not 26 Gravskötselskuld 

 2021 2020 

   

Långfristig gravskötselskuld   

Begravningsverksamhetens åtaganden 1 816 1 889 

Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet) 9 807 9 224 

 11 623 11 113 

 

Kortfristig gravskötselskuld   

Begravningsverksamhetens åtaganden 59 93 

Församlingens åtaganden (Serviceverksamhet) 704 735 

 763 828 

   

Andel av gravskötselskulden som förfaller senare än 5 år 

efter balansdagen   

Begravningsverksamhetens åtaganden 1 645 1 696 

Församlingens åtaganden (serviceverksamhet) 6 681 6 323 

 8 326 8 019 

   

Skötselåtaganden påbörjade före år 2000 utgör begravningsverksamhet medan åtaganden 

påbörjade från år 2000 utgör kyrklig verksamhet (serviceverksamhet). 

 

 

 

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

Koncernen 

  

Moderbolaget 

 2021-12-31 2020-12-31  2021-12-31 2020-12-31 

      

Upplupna semesterlöner 7 000 6 465  6 849 6 323 

Upplupna sociala avgifter 2 619 2 458  2 562 2 404 

Upplupna pensionskostnader 4 141 3 690  4 141 3 690 

Övriga upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 7 014 5 683 

 

5 290 3 628 

Summa 20 775 18 296  18 842 16 045 

 

 

Not 28 Ställda säkerheter 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

      

Ställda säkerheter för skuld till 

kreditinstitut:   

 

  

Fastighetsinteckningar 134 000 134 000  - - 
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Not 29 Eventualförpliktelser 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2021 2020  2021 2020 

      

Borgensåtagande för koncernföretag - -  130 867 132 067 

Övriga borgensåtaganden - -  2 000 2 000 

      

Summa borgensåtaganden 0 0  132 867 134 067 

 

 

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Under början av februari 2022 lyftes de sista restriktionerna som funnits p g a pandemin. Det innebar 

även en återgång till full verksamhet efter nästan två år av restriktioner på olika sätt.  

Vi har under början av 2022 sett en stigande inflation, ökade energipriser och i slutet av februari 

inleddes Rysslands invasion av Ukraina. Hur det påverkar den svenska ekonomin på sikt är svårt att 

förutse. Riksbanken har uttalat att en höjning av reporäntan kan komma att ske betydligt tidigare än 

vad tidigare prognoser visat. Den ryska invasionen har lett till en stor flyktingström från Ukraina som 

både kommuner och civilsamhälle i Sverige förbereder sig för.  

Börserna har under 2021 gett en mycket bra avkastning och så även för Örebro pastorat. Det är svårt 

att förutse den fortsatta effekten på börsen på längre sikt men en nedgång har skett under första 

kvartalet 2022.  

Örebro pastorat bedöms dock väl rustade för att möta framtida ekonomiska utmaningar.  

 

Not 31 Transaktioner med närstående 

Under året har Örebro pastorat sålt tjänster till dotterbolaget med 866 (743) tkr och köpt tjänster av 

dotterbolaget med 5 (8) tkr.  











Svenska kyrkan  
Örebro pastorat 
Storgatan 27 A, 703 63 Örebro 
019-15 45 00 
svenskakyrkan.se/orebro 
orebro.pastorat@svenskakyrkan.se 
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