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Förvaltningsberättelse  
 
Information om verksamheten 
 
Prästlönetillgångar i Visby stift (med säte i Visby org.nr. 834002-0547) har sitt ursprung i 
fastigheter som donerades till kyrkan i syfte att avkastningen skulle användas för att avlöna 
församlingens präster. Numera går avkastningen till hälften till det inomkyrkliga 
utjämningssystemet och den andra hälften direkt till de församlingar som ursprungligen fick 
donationen.  
 
Det stora flertalet av prästlönetillgångar härstammar från medeltiden. När prästlönefastigheter 
säljs uppkommer en annan form av prästlönetillgång, de så kallade prästlönefonderna. Detta 
tillgångsslag utgör således medel från försäljning av prästlönefastigheter. 
Prästlönetillgångarna består av antingen prästlönefastigheter eller prästlönefonder. 
 
Prästlönetillgångarna har genom århundraden setts som självägande stiftelseliknande 
rättssubjekt. I samband med relationsändringen kyrka-stat år 2000 har i lag klarlagts att 
prästlönetillgångarna ska förvaltas såsom självständiga rättssubjekt. Prästlönefastigheter och 
prästlönefonder ska ägas av dessa rättssubjekt. 
 
Likaså har i lag klarlagts att prästlönetillgångar ska förvaltas av Svenska kyrkan med ändamål 
att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Endast 
avkastningen får användas för ändamålet. 
 
Svenska kyrkan har i kyrkoordningen delegerat sitt förvaltaruppdrag till stiften. I 
stiftsstyrelsens uppdrag ingår att ta hand om den ekonomiska förvaltningen och att förvalta 
stiftets egendom om detta inte ska skötas av någon annan. Stiftsfullmäktige kan, istället för 
stiftsstyrelsen, utse särskild nämnd som tilldelas uppgiften att förvalta stiftets 
prästlönetillgångar. I Visby stift är en egendomsnämnd utsedd för denna uppgift. 
 
Prästlönetillgångarna är till sin karaktär snarlika avkastningsstiftelser. Stiftelselagen är dock 
inte tillämplig. Att endast avkastningen får användas för ändamålet ska garantera att den 
förmögenhet som prästlönetillgångarna utgör inte äventyras. Kapitalvärdesskyddet för 
prästlönefonden kommer i uttryck i kyrkoordningens krav på årlig värdesäkring och 
prästlönefastighetskapitalet är i sig värdeskyddat utifrån antagandet att fastighetspriserna över 
tiden följer den allmänna kostnadsutvecklingen. 
 
Prästlönetillgångar i Visby stift förvaltar 108 prästlönefastigheter och en prästlönefond. Total 
areal för prästlönefastigheterna uppgår till ca 10 799 ha. Under 2011 beslutade 
stiftsfullmäktige att stiftet ska tillämpa Svenska kyrkans finanspolicy i den del som avser 
etiska riktlinjer. Prästlönefondens placeringar följer numera dessa etiska riktlinjer.  
 
Nya beskattningsregler från och med 2014 innebär att prästlönetillgångarna inte längre är 
skattskyldiga för kapitalinkomster. Kapitalförluster blir i enlighet med detta ej heller längre 
avdragsgilla. Prästlönetillgångarna jämställs med stiftelser i all skattelagstiftning där ej annat 
anges. 
 
Alla belopp i denna årsredovisning uppges i tusentals kronor (tkr) där inte särskilt anges. 
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Resultat och ställning 
Årets resultat 4 015 tkr överstiger det budgeterade 2 195 tkr med 1 820 tkr. Det beror främst 
på en ej budgeterad intrångsersättning på 1 000 tkr. Det beror också på att nedlagda kostnader 
för tomtexploatering och renovering av Biskopsgården har balanserats och ej kostnadsförts. 
De fanns med som kostnader i budgeten med ca 900 tkr (500 tkr + 400 tkr). 
 
Flerårsöversikt 
 2017 2016 2015 2014 2013
   
Rörelsens intäkter, mkr 8 965 8 813 8 239 8 559 7 958 
-varav resultat vid avyttring av prästlöne- 
fastigheter, mkr 1 000 61 0 204 50 
Årets resultat, mkr 4 015 3 667 3 074 2 696 3 897 
Förslag till utdelning 3 500 2 500 2 500 4 000 4 000 
Balansomslutning per bokslutsdag 103 188 100 480 98 981 101 240 101 538  
   
Nyckeltal 
Vinstmarginal, skog (%) 5,0  11,3 15,6 20,4 40,7 
Vinstmarginal, jord (%) 48,0  65,2 49,8 52,7 52,0 
 
Direktavkastning  
Direktavkastning, skog (%) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 
Direktavkastning, jord (%) 1,2 1,3 1 1,6 1,6 
Direktavkastning, fond (%) 2,6 3,6 2,9 2,8 6,0 
Direktavkastning förvaltade tillgångar 3,9 5,1 4,2 4,8 8,5 
 
Totalavkastning 
Totalavkastning, skog (%) 0,1 0,2 0,3 0,4 3,2 
Totalavkastning, jord (%) 1,2 1,3 1 1,6 1,6 
Totalavkastning, fond (%) 2,6 3,6 2,9 2,8 6,0 
Totalavkastning förvaltade tillgångar 3,9 5,1 4,2 4,8 10,8 
 
Marknadsvärden förvaltade tillgångar, mkr 2017 2016 2015 2014 2013 
Skog 208,7 222,0 202,2 202,8 154,3 
Jord 173,2 173,9 164,9 118,1 92,2 
Fond 33,0 31,8 31,2 30,7 28,2 
Summa marknadsvärde, mkr 414,9 427,7 398,3 351,6 274,7 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Under 2017 påbörjades förberedelser för en omfattande renovering av biskopsgården, både 
privatbostad och representationslokaler. Bl.a. planeras för stambyte samt att två kök och 
badrum ska renoveras. I stort sett alla ytskikt och golv ska renoveras. Fastigheten ska även få 
fiberanslutning. Arbetet påbörjades i mellandagarna 2017 och ska vara färdigt i april 2018.  
 
Ca 95 ha på fastigheten Hejnum prästgården 1:1 belades med formellt områdesskydd av 
Länsstyrelsen. För detta utgick ersättning till Prästlönetillgångarna med 1 miljon. 
Prästlönetillgångarna kvarstår som ägare och har även fortsättningsvis möjlighet att arrendera 
ut betesmark och jakt. 
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Förvaltningsassistent Grym Sara Sjöberg, som arbetat deltid med egendomsförvaltning, gick 
vidare till ny tjänst inom stiftet under 2017. Under hösten rekryterades Line Obermeier som 
ny förvaltningssekreterare på heltid till egendomsförvaltningen. 
 
Under året har arbetet med tomtexploatering fortsatt. Bl.a. har ansökan lämnats in för tre 
tomter på Västerhejde annex 1:1 samt även med nio tomter på samma fastighet. På Fårö har 
vattenutredning för ev. detaljplan vid Kyrkviken påbörjats. Prästlönetillgångarna har släppt 
fram möjlighet för ett biologiskt minireningsverk att byggas på fastigheten Fårö Svens 1:1, 
där även utrymme för ev. tomter i den påbörjade detaljplanen ska finnas. 
 
En utredning om för- och nackdelar med egendomsnämnd eller egendomsutskott gjordes 
under året. Vid stiftsfullmäktige i november 2017 återremitterades stiftsstyrelsens förslag att 
införa egendomsutskott till stiftsstyrelsen och en egendomsnämnd valdes för åren 2018-2021. 
En arbetsgrupp med ledamöter från stiftsstyrelsen och egendomsnämnden ska utses för att 
behandla frågan vidare. 
 
Finansiella instrument 
 
Egendomsnämndens riktlinjer för kapitalförvaltningen regleras i ett av stiftsfullmäktige 
fastställt medelsförvaltningsreglemente. Gällande reglemente antogs under år 2011 och 
innehåller bland annat etiska kriterier för placeringsval, avkastningsmål samt regler för 
portföljsammansättning. Vid utgången av 2017 hade prästlönefondens värdepappersinnehav 
ett marknadsvärde på ca 33 mkr. Marknadsvärdet för de kortfristiga placeringarna av 
rörelsemedel uppgick vid utgången av 2017 till ca 13 mkr. 
 
Framtida utveckling 
 
Försäljning av tomter och detaljplan i Västerhejde väntas kunna genomföras under 2018-
2019. Biskopsgårdens renovering färdigställs under våren 2018. En arbetsgrupp är tillsatt för 
att utreda om egendomsnämnden ska kvarstå som egen nämnd direkt under stiftsfullmäktige, 
eller utgöra ett utskott under stiftsstyrelsen. 
 
Fortsättningen av exploateringen ”Fårö kyrkby” är beroende av om färskvattenfrågan kan 
lösas. Naturvårdsverket har önskat att köpa fastigheter med höga naturvärden, men inte 
lyckats erbjuda ersättningsmark, vilket är en förutsättning för att kunna överlåta mark till 
Naturvårdsverket. Vi ser gärna att produktionsmark med hög bonitet erbjuds istället för den 
mark med höga naturvärden som Naturvårdsverket vill köpa. 
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Förslag till vinstdisposition 
 
Vinstdisposition sker i enlighet med bestämmelserna i KO 44:4 och 46:5. Särskild förteckning 
lämnas i bilaga och visar den samlade utdelningen specificerad på respektive mottagande 
församling/pastorat utifrån gällande andelstal. 
 
  2017  2016 
 
Disponibla vinstmedel från föregående år  7 508  6 439 
Tillkommer disponibelt årsresultat  2 947  3 569 
Summa  10 455  10 008 
 
Egendomsnämnden föreslår att vinstmedlen 
disponeras på följande sätt: 
 
-Att till församlingar/pastoraten utdela  1 750  1 250 
-Att till nationell nivå utdela  1 750  1 250 
-Att återstående medel överförs i ny räkning  6 955  7 508 
Summa  10 455  10 008 
 
 
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
 
Prästlönetillgångarna bedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet. 
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Resultaträkning Not  2017 2016  
 
Belopp i tkr 
Rörelsens intäkter 2 
Nettoomsättning prästlönefastigheter 3  6 968 7 454 
Intäkter prästlönefond 4  997 1 298 
Resultat vid avyttring av prästlönefastigheter   1 000 61 
Summa rörelsens intäkter   8 965 8 813 
  
Rörelsens kostnader    
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster     -2 763 -2 740 
Kostnader för inhyrd personal   -986 -754 
Övriga externa kostnader 5,6,7  -1 098 -1 491 
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 9  -47 -47 
Övriga rörelsekostnader     
Summa rörelsens kostnader   -4 894 -5 032 
 
Rörelseresultat 2  4 071 3 781 
 
Resultat från finansiella investeringar  
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter   30 50 
 
Resultat efter finansiella poster   4 101 3 831  
 
Skatt på årets resultat 8  -86 -164 
 
Årets resultat   4 015 3 667 
 
Prästlönefastigheter och prästlönefonder ska förvaltas av Svenska kyrkan såsom självständiga 
förmögenheter. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Resultaträkningen ovan är 
utformad för att följa god redovisningssed. Det redovisade resultatet är inte i sin helhet 
disponibelt för ändamålet. Enligt lag och kyrkoordning ska kapitalisering ske enligt nedan. 
 
  2017 2016 
Årets resultat enligt resultaträkningen  4 015 3 667 
    Värdesäkring enligt KO 46:11  -68 -37 
    Omföring av realisationsresultat för fastighet 
    i förhållande till anskaffningsvärde, enligt KO 46:10  -1 000 -61 
Årets disponibla resultat  2 947 3 569  
 
 
 
 
 
 
Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31
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TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar 
   Prästlönefastigheter                                                  9 58 571         58 618 
   Pågående nyanläggning och förskott avseende  
   materiella anläggningstillgångar    10 1 039 235 
  59 610 58 853 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
   Prästlönefondsmedel                                               11 27 285 27 285 
   Övriga långfristiga värdepappersinnehav     11 62 62 
   27 347 27 347 
 
Summa anläggningstillgångar  86 957  86 200 
 
 
Omsättningstillgångar 
 
Varulager  956 182 
Kortfristiga fordringar 
    Kundfordringar  1 610 165 
    Övriga fordringar  2 3 481 
    Skattefordringar  630 493 
    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      12 135 66 
  2 377 4 205 
 
Kortfristiga placeringar                                                
Kassa och Bank   13 12 898 9 893 
 
Summa omsättningstillgångar  16 231 14 280 
___________________________________________________________________________ 
Summa tillgångar  103 188 100 480 
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Balansräkning                                               Not                  2017-12-31            2016-12-31
   
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
   Prästlönefastighetskapital  58 570 58 619 
   Prästlönefondskapital  28 871 27 754 
Fritt eget kapital 
   Balanserat resultat  7 509 6 439 
   Årets disponibla resultat  2 947 3 569 
Summa eget kapital  97 897 96 381 
 
Avsättningar 14 
Avsättning skogsvård  1 533 1 652 
 
  
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  1 504 481 
Övriga skulder  1 523 1 277 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 731  689 
Summa kortfristiga skulder  3 758 2 447 
___________________________________________________________________________ 
Summa eget kapital och skulder  103 188 100 480 
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Eget kapital 
 
Det egna kapitalet i prästlönetillgångarna är uppdelat i bundet kapital (sådant kapital som inte 
får användas till utdelning/utjämningsavgift) och fritt eget kapital. Det i resultaträkningen 
redovisade resultatet är inte i sin helhet disponibelt för utdelning vilket beaktas vid 
redovisningen av det egna kapitalet enligt räkningen nedan. 
 
 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 
 Prästlöne- Prästlöne-      
 fastighets- fonds- Balanserat Disponibelt 
EGET KAPITAL kapital- kapital resultat      årsresultat 
 
Ingående balans 2016-01-01 58 666 27 609 5 865 3 074 
Omföring av föregående års resultat   3 074 -3 074 
Köp/försäljning prästlönefastighet 
Bokfört värde 0 0   
Omföring avskrivning byggnad -47 47   
Omföring   
 
Årets resultat    3 667 
Avsättning till bundet eget kapital: 
Omföring av realisationsvinst fastighet  61  -61 
Värdesäkring enligt KO 46:11  37  -37 
 
Utdelning 
Utdelning till andelsägande     
Församling/samfällighet     -1 250  
Särskild utjämningsavgift till stiftet   -1 250  
Utgående balans 2016-12-31 58 619 27 754  6 439 3 569 
 
Ingående balans 2017-01-01 58 619 27 754 6 439 3 569 
Omföring av föregående års resultat   3 569 -3 569 
Köp/försäljning prästlönefastighet 
Bokfört värde 0 0   
Omföring avskrivning byggnad -47 47   
Omföring   
 
Årets resultat    4 015 
Avsättning till bundet eget kapital: 
Omföring av realisationsvinst fastighet  1 000  -1 000 
Värdesäkring enligt KO 46:11  68  -68 
 
Utdelning 
Utdelning till andelsägande     
Församling/samfällighet   - 1 250  
Särskild utjämningsavgift till stiftet   -1 250  
Utgående balans 2017-12-31 58 572 28 869 7 509 2 947 
 
Värdesäkring enligt KO 46:11 har skett med 1,7 % (1 %). Som försäljning av 
prästlönefastighet räknas även allframtidsupplåtelse av nyttjanderätt, servitut och annat 
intrång där erhållen ersättning avser att täcka en på fastigheten bestående värdenedgång. 
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Kassaflödesanalys           Not 2017 2016
   
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 4 101 3 831  
 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Av- och nedskrivningar 47 47 
Ökning/minskning av avsättningar -119 -136 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -61 
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet  0 0 
 
Betald inkomstskatt avseende näringsverksamhet -184 -87 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet 3 845 3 594 
 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  
   Minskning/ökning av varulager -774 238 
   Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 1 927 256 
   Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 311 468 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 309 4 556
   
 
Investeringsverksamheten (driften) 
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -804 -235 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 61 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -804 -174 
 
Prästlönetillgångar 
Prästlönefastigheter 
Förvärv av prästlönefastigheter 0 0 
Försäljning av prästlönefastigheter 0 0 
Prästlönefondsmedel 
Förvärv av värdepapper 0 0 
Försäljning av värdepapper 0 0 
Ökning/minskning övriga medel 0 0 
Kassaflöde från prästlönetillgångar 0 0 
 
Kassaflöde före utdelning 5 505 4 382 
Utdelning till församling/pastorat och stift -2 500 -2 500 
 
Årets kassaflöde 3 005 1 882 
Likvida medel vi årets början 9 893 8 011 
Likvida medel vi årets slut                                   28 12 898 9 893 
 
   
 
 
 



   
 

 
12 

 

Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen (1995:1554) ÅRL, begravningslagen (1990:1144) och 
Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare 
tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska kyrkans redovisningskommittée (KRED). 
Med stöd av 3 kap 5§ fjärde stycket ÅRL har Prästlönetillgångarna i Visby stift inte räknat 
om jämförelsetalen och därmed är tidpunkten för övergången för tillämpning av BFNAR 
2012:1 den 1 januari 2017.  
 
Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
som är för egen räkning.  
 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkten till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid 
försäljning i utländsk valuta. 
 
Virkesintäkter redovisas enligt följande: 
Leveransvirke:                                       I den period virket levererats till köparen. 
Avverkningsuppdrag och leveransrotköp: I den period virket inmätts. 
Rotposter:                                       Vid kontraktstillfället. 
 
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: 
Arrende- och hyresintäkter:                        I den period uthyrningen avser. 
Ränteintäkter:                                             I enlighet med effektiv avkastning. 
Erhållen utdelning:                                     När rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. 
 
Bidrag 
Bidrag intäktredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls. 
Bidrag till anläggningstillgångar har reducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna. 
 
Leasing 
All leasing, både när prästlönetillgångarna är leasetagare och leasegivare, redovisas som 
operationell leasing, dvs. leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd avgift, redovisas som 
kostnad/intäkt 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. 
 
Inkomstskatt  
Prästlönetillgångarna beskattas från och med inkomståret 2014 som en inskränkt skattskyldig 
stiftelse. Endast inkomst av näringsverksamhet och innehav av fastighet beskattas. 
Kapitalvinster och andra inkomster som inte kommer från näringsverksamhet är alltid 
skattefria förutsatt att villkoren för inskränkt skattskyldighet är uppfyllda. 
 
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. 
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckningen det är sannolikt att avdraget kan avräknas om överskott vid 
framtida beskattning. 
 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns legal rätt till kvittning. 
 
Aktuell skatt, liksom, i förekommande fall, förändringar 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. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva 
näringsverksamhet (ge ekonomiska fördelar/kassaflöde). 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
 
Bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens 
anskaffningsvärde. 
 
I samband med övergången till K3 delades vissa av prästlönetillgångarnas materiella 
anläggningstillgångar upp i komponenter. När en komponent i en anläggningstillgång, byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponentens bokförda värde och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
 
Realisationsvinster respektive realisationsförluster vid avyttring av prästlönefastighet 
redovisas på separat rad under rörelsens intäkter. Som avyttring av prästlönefastighet räknas 
även allframtidsupplåtelser av nyttjanderätt, servitut eller annat intrång där erhållen ersättning 
avser att täcka en på fastigheten bestående värdenedgång. Övriga realisationsvinster 
respektive realisationsförluster avseende anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 
 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
 
Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
   
Byggnader  20-67 år 
Övriga inventarier, installationer och verktyg 5 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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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 prästlönetillgångarna 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 
prästlönetillgångarna 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. 
 
Prästlönefondmedel – Övriga långfristiga värdepappersinnehav 
Innehaven 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 eller marknadsvärdet på balansdagen. De räntebärande 
tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Prästlönefondsplaceringar 
Prästlönefondsmedel utgör en separat förvaltad tillgångsmassa, motsvarande förvaltningens 
bundna prästlönefondskapital, där insättningar och uttag ur värdepappersportföljen sker i 
samband med köp och försäljning av prästlönefastigheter. Samtliga tillgångar och eventuella 
fondlikvidskulder som är relaterade till portföljen redovisas på raden Prästlönefondsmedel i 
balansräkningen. Prästlönefondsmedlen förvaltas långsiktigt och redovisas som 
anläggningstillgång. Förvaltningen av prästlönefondsmedel utgör en kärnverksamhet i 
förvaltarens uppdrag och redovisas som egen rörelsegren. Avkastningen från 
prästlönefondsmedlen redovisas på separat rad under verksamhetens intäkter. 
 
För de noterade värdepapper som ingår i prästlönefondmedlen sker en kollektiv värdering. 
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. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
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hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
 
Avsättningar 
Med avsättningar avses förpliktelse 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 prästlönetillgångarnas in- och 
utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamhet, 
investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet samt förvaltade prästlönetillgångar. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras rörelsemedel bestående av kassamedel, disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida 
placeringar som är noterade på en marknadsplats. 
 
Eget kapital och lämnad utdelning 
 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 
 
Bundet eget kapital utgörs av Prästlönefastighetskapital och Prästlönefondskapital. Vid 
försäljning av prästlönefastighet tillförs prästlönefondskapitalet ett belopp motsvarande 
erhållen köpeskilling. Detta uppnås genom omföringar inom eget kapital, enligt Eget kapital i 
egen räkning. Prästlönefondskapitalet värdesäkras årligen, genom en kapitalisering som tas av 
avkastningen, för att trygga att kapitalet inte urholkas på grund av inflation. Vid köp av 
prästlönefastighet förs ett belopp motsvarande köpeskillingen om från prästlönefondskapital 
till prästlönefastighetskapital. 
 
Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar 
till/från bundet eget kapital samt lämnad utdelning. 
 
Utdelning 
Av stiftsfullmäktige beslutad utdelning redovisas direkt mot fritt eget kapital. 
 

Not 2 Information om oberoende rörelsegrenar  
 
Förvaltningen av prästlönetillgångarna indelas i rörelsegrenarna skog, jord och fond. 
Ytterligare rörelsegrenar kan förekomma, dock endast i de fall att de utgör väsentlig del av 
nettoomsättningen. I not anges nedanstående information om de oberoende rörelsegrenarna. 
 
Rörelsens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:    2017                      2016  
 
Skog        3 740           4 128 
Jord  4 228 3 387 
Fond  997 1 298 
Summa                                                                                                   8 965                     8 813 
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Rörelse resultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: 

Skog  187 468 

-varav realisationsresultat vid avyttring av anl.tillgång 0 0 

Jord  3 069 2 209 

-varav realisationsresultat vid avyttring av anl.tillgång 1 000 61 

Fond  845 1 154 

-varav realisationsresultat vid avyttring av anl.tillgång 0 0 

Summa rörelseresultat 4 101 3 831 

-varav realisationsvinst vid avyttring av anl.tillgång 1 000 61 

 

Not 3 Nettoomsättning 

 
Nettoomsättning prästlönefastigheter 2017 2016 
Intäkter skog  
Leveransvirke  3 619 3 975 
Jaktarrenden  121 118 
Övriga intäkter  0 35 
  3 740 4 128
  
Intäkter jord 
Jordbruksarrenden  2 463 2 550 
Övriga intäkter, varav hyror 628 (619 tkr) 1 764 776  
Nettoomsättning  4 228 3 326
  
Not 4 Intäkter prästlönefond 
 
Intäkter prästlönefond 2017 2016 
Utdelningar  997 1 247 
Räntor  30 51 
  1 027 1 298 

Not 5 Inhyrd personal 
Personal från stiftet har varit engagerade i verksamheten med en arbetsinsats motsvarande 1,8 
heltidstjänster (1,6 heltidstjänster). 
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Not 6 Operationella leasingavtal 
  2017 2016 

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke 0 0        

uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom 1 år 408 000 408 000 

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

Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 

 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 616 978 691 978 

 

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av förvaltningsavgifter till 
Skogssällskapets Förvaltnings AB, administrativa avgifter till Visby stift samt 
fastighetsskötselavgifter för Biskopsgården till Visby domkyrkoförsamling. Storleken på de 
framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte.  

 

  2017 2016 

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende   

icke uppsägningsbara leasingavtal: 0 0 
Förfaller till betalning inom ett år 758 865 676 145 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 2 841 186 4 815 302 

Förfaller till betalning senare än fem år 27 500 80 280 

 

Under perioden erhållna leasingavgifter 2 975 409 3 074 942 

 

De huvudsakliga leasingavgifterna avser jordbruksarrenden och sidoarrenden samt 
hyresintäkter för Biskopsgården från Visby stift. 

 

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 
 
Kvalificerade revisorer 2017 2016 
Grant Thornton Visby: 
Revisionsuppdrag  26 26 
Redovisningsrådgivning 4 3 
    
Övriga valda revisorer, lekmannarevisorer   
Revisionsuppdrag  1 1 
 
Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgifter som det enligt lag ankommer på 
prästlönetillgångarnas revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådana arbetsuppgifter. 
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Not 8 Skatt på årets resultat 
  2017 2016 
Aktuell skatt  86 164 
Skatt på årets resultat 86 164 
 
Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, före skatt 408 746 
 
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (%) 90 164 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader i den 
skattepliktiga näringsverksamheten 0 0 
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i 
skattepliktig verksamhet (näringsverksamhet) -4 0 
Redovisad skattekostnad 86 164 
 
Not 9 Prästlönefastigheter 
 
  2017 2016 
Ingående anskaffningsvärde 59 373 59 373 
Inköp  0 0 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 59 373 59 373 
 
Netto anskaffningsvärde 59 373 59 373 
 
Ingående avskrivningar -755 -707 
Försäljningar och utrangeringar 0 0 
Årets avskrivningar -47 -48 
Utgående ackumulerade avskrivningar -802 -755 
 
Utgående redovisat värde 58 571 58 618 
 
Taxeringsvärden 
Mark  243 591 254 710 
Byggnader  11 823 11 207 
  255 414 265 917 
 
Not 10 Pågående nyanläggning  
 
Ingående balans  234 0 
Utgifter under året  804 234 
Under året färdigställda tillgångar 0 0 
Utgående redovisat värde 1 038 234 
 
Pågående nyanläggningar avser tomtexploatering på Fårö och Västerhejde och beräknas vara 
färdigställda under 2020. Det ingår även kostnader för renovering av biskopsgården med 334 
tkr. Renoveringen beräknas klar under 2018. Beloppen i not 10 ingår i not 9. 
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Not 11 Prästlönefondsmedel 
 
    Marknadsvärde  
Värdepappersinnehav              Anskaffningsvärde          Redovisat värde      bokslutsdag 
Långfristiga värdepappers- 
innehav 
Onoterade aktier                                                      62                       62                            62   
Noterade aktiefonder                                          13 217                13 217                     19 779                  
Noterade räntebärande värdepapper                   14 068                14 068                     13 202 
 
Summa värdepappersinnehav                            27 347                  27 347                    33 043 
 
Förändring prästlönefondsmedel 2017 2016 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 27 347 27 347 
Investeringar under året 0 0 
Försäljningar/avyttringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 347 27 347 
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0 
Nedskrivning  0 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 
 
Utgående redovisat värde 27 347 27 347 
 
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
  2017 2016 
Försäkringspremier 30 20 
Upplupna ränteintäkter 29 45 
Övriga poster  76 1 
  135 66 
 
Not 13 Kassa och bank 
 
Av behållningen på kassa och bank utgör 10 804 tkr (9 718 tkr) behållning på det s.k. 
kyrkkontot. Kyrkkontot utgör i juridisk mening en fordran på Svenska kyrkans nationella 
nivå. De regelverk som styr kyrkkontot är dock av sådan karaktär att fordran i 
redovisningssammanhang ses som ett ordinärt banktillgodohavande. 
 
Not 14 Avsättningar 
 
  2017 2016 
Avsättning vid årets början 1 652 1 788 
Nya avsättningar  0 0 
Justeringar till följd av förändringar av nuvärden 0 0 
Ianspråktaget belopp -119 -136 
Återfört outnyttjat belopp 0 0 
Avsättning vid årets slut 1 533 1 652
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  2017 2016 
Förutbetalda arrendeintäkter 537 521 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 194 168 
  731 689 
 
Not 16 Likvida medel 
 
Specifikation av likvida medel vid årets slut 2017 2016 
Kassa  0 0 
Bank  12 898 9 893 
Kortfristiga placeringar 0 0 
  12 898 9 893 
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Andelsägare, andelstal och utdelning 
 
Pastorat Andelstal Utdelning Utdelning Total 
  Pastorat nationell nivå utdelning 
 
Alva, Hemse o Rone 2,653 46 427 46 427 92 854 
 
Burs 4,233 74 077 74 077 148 154 
 
Romaklosters 27,855 487 464 487 464 974 926 
Pastorat 
 
Eskelhem 6,688 117 040 117 040 234 080 
 
Fardhem 5,392 94 360 94 360 188 720 
 
Garde 7,312 127 960 127 960 255 920 
 
Havdhem 4,477 78 347 78 347 156 694 
 
Klinte 8,187 143 272 143 272 286 545 
 
Norra Gotlands 24,332 425 812 425 812 851 622 
Pastorat 
 
Stenkumla 4,242 74 234 74 234 148 470 
 
Visby 2,962 51 835 51 835 103 670 
 
Hoburg 1,667 29 172 29 172 58 345 
 
 
Summa 100,000 1 750 000 1 750 000 3 500 000 
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KYRKORESERVAT 
 
Redan 1992 invigdes Visby stifts första kyrkoreservat, Salmbärshagen i Stenkyrka. Totalt 
finns nu 17 kyrkoreservat omfattande 330 ha. Till dessa skall räknas de hävdade ängen 
som inte ingår i tidigare kyrkoreservat. 2 kyrkoreservat har övergått till vanliga 
Naturreservat på 25 ha. 
 
Reservaten är belägna på följande fastigheter: 
   
Socken Namn Areal 
 
Alskog Prästänget + betesäng 4,3 
Anga Prästänget + f d änge 7,8  
Ardre Ardre annex - sumpskog, vät, 
  hällmark, fornåker och 51,3 
  Mullvalds - ängsmark, bete, hävdad äng 22,7 
Hamra  Hamra annex - lövskog m. m. 7,1 
Hejde Hajdgårde - gravfält 4,4 
 Kauparve - bokskog 0,2 
Hejnum F d äng, lövskog, 
 hävdad äng, hällmark 30,3 
Lummelunda Lövskog, f d äng 17,2 
Lärbro Barrskog, bete 35,2  
Mästerby Mästerbyänget – lövskog, f d äng 
 hävdad äng 16,6 
Stenkumla Prästänget – hävdad äng, ravin, bete 6,9 
Stenkyrka Salmbärshagen – hävdad äng, grov ekskog 30,9 
Vall Gammal barrskog 2,6 
Östergarn Prästänget – hävdad äng, lövskog 19,3 
Lojsta Kyrkbackar och Storänge – lövskog, bete, 
 änge, ravin med barrskog, berg 44,6 
Bäl Aränge – gammal kulturmark med hus- 
 grunder. Tidigare täckt av skog. 10,7 
 
                                                     Totalt Kyrkoreservat 330,1 hektar 
 
 
Fleringe Hässleänget - lövskog, f d äng, hävdad äng 10,2 
Hellvi Hammarsänget - f d äng, lövskog, hävdad äng 14,7 
 
   Totalt Naturreservat 24,9 ha 
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Skogstillstånd och Åtgärder 
 
Skogsmark produktiv, ha 7 566 ha 
 
Restriktionsområden 
Naturvård orörd (NO) 887 ha 11,7 % 
Naturvård skötsel (NS) 557 ha 7,4 % 
Produktion med förstärkt hänsyn (PF) 30 % av arealen medtagen 227 ha 3,0 % 
Summa  1 671 ha 22,1% 
 
  Alla målklasser            Enbart PG o PF 
Totalt virkesförråd             705 055 m3sk, 93 m3sk/ha           441 204 m3sk, 87 m3sk/ha 
 
Årlig tillväxt, m3sk            23 274 m3sk                                 20 441 m3sk 
 
Tillväxt                               3,1 m3sk/ha och år                       3,2 m3sk/ha och år       
 
Medelbonitet                      3,7 m3sk/ha                                   3,8 m3sk/ha 
 
Trädslagsfördelning           Tall 78 % Tall 83 % 
                                            Gran 8% Gran 8 % 
                                            Löv 9% Löv 9 % 
                                            Ädellöv 5% Ädellöv 6 % 
 
 
 
Avverkning, volym m3sk     2017   2016 2015 2014 2013 2012  
Gallring                            5 467         5 817 4 437 3 384 3 821 6102  
Föryngringshuggning              7 775      10 081 6 671 10 036 8 257 11 766  
Övrig avverkning              74         2 360 2 350 721 399 1 619 
Summa          13 316       18 258 13 458 14 141 12 477 19 487   
 
 
 
Skogsvård                         2017               2016  2015 2014 2013 2012 
 
Nyplantering, ha                   38            62 58 60 77 37   
Antal plantor, st             96 050      154 180 145 800 162 400 197 120 99 500  
Röjning, ha                         103         78    81  81 76 104        
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