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”Man ser inte skogen för alla
träd”, lyder ordspråket.
Att missa helheten eftersom
fokus ligger på detaljer.
För Prästlönetillgångar i Västerås
stift är det precis tvärtom.
Tack vare all data som finns i olika
stödsystem och som hela tiden
uppdateras blir helhetsbilden
av verksamheten tydlig.
Följ med på en tur i systemens
magiska värld.
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Fastigheter, bestånd, åtgärder, avtal, planering,
ekonomi – hela verksamheten vävs samman i
de olika stödsystemen. Här visar Bibi Lenhov
fastigheten Myrbacka 237:1 på skärmen.
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Skogvaktare Jan Eriksson och planerare
Lennart Hök kopplar upp sig i skogen
mot beståndsreistret BESK.
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Skogsskötsel satt i system
Vad tänker du på när du
hör ordet skogsskötsel?
Stora maskiner, kanske.
Doften från en virkestrave.
Rader av nyplanterade tallar.
Något åt det hållet, eller hur?
Vad som förmodligen inte dyker
upp i dina tankar är datasystem.
Smarta, integrerade stödsystem
där alla detaljer om skogen finns
med. Det ska det handla om nu.
Prästlönetillgångar i Västerås
stift har hela sitt skogsinnehav
samlat i olika digitala system
som tillsammans utgör ett
effektivt och oumbärligt
stödsystem för verksamheten.
–Stiftets skogar består av
olika fastigheter, allt börjar

där, förklarar Bibi Lenhov och
öppnar en fil i programmet för
fastighetsregistret, FAST. Här
finns fastighetens namn, areal,
församling och taxeringsenhetstyp
med mera, registrerat. Alla
basfakta som hör till fastigheten.
–Ta ett köp, till exempel. Jag
skriver in ägoslag, i det här fallet
skogsmark, vad vi köpt den för,
när handpenning är betald, när
slutlikviden är betald, vem vi
köper av och vad fastigheten heter.
Det noteras när avtalet skickats
och undertecknats, även när
lagfart eller fastighetsbildning
sökts – ja, allt ska med. Alla
dokument scannas och läggs
in i systemet. När köpet vunnit
laga kraft ajourhålls det i
den digitala kartan och läggs
till i vårt beståndsregister,
BESK, och då börjar arbetet

med skogsbruksplanen
för det nya området.
–För olika typer av upplåtelser har
vi ett annat stödsystem, BARR.
Här registreras jaktarrenden,
sidoarrenden, hyror, servitut och
liknande. Det här är en kartbild
på delar av Myrbacka 237:1,
säger Bibi och visar på skärmen.
Här har vi en upplåtelse på ett
dämningsområde mot Dalvälven
som bland annat innebär att
arrendatorn har rätt att avverka
träd och buskar där. På kartan
syns också fler upplåtelser, bland
annat ett stort jaktarrende och
ett hyresavtal på en skogskoja.
BARR håller koll på när avtalen
ska faktureras och då skapar
jag en fil som skickas vidare
till vårt ekonomisystem, Visma
Control. Där skapas alla våra
fakturor som går iväg till kund.
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Bibi visar fler exempel och det
är en imponerande mängd data
som hör till varje fastighet.

Bibi Lenhov ansvarar för FAST och BARR.
Stefan Granath sköter BESK, VSOP och
de övriga skogliga stödsystemen.

–När vi säljer del av en fastighet
gör vi först en shapefil på den
biten som ska styckas av från
fastigheten. I den finns alla
detaljer kvar om vi senare vill
titta på hur det vi sålde såg ut.
Sedan läggs en död hand på
området så att ingen åtgärd
görs under försäljningen. När
den är genomförd raderas den
sålda biten från kartan och
försvinner då ur alla system.
–Att ha tillgång till all
information på det här sättet gör
arbetet enormt smidigt, oavsett
var du befinner dig eller vilken
arbetsuppgift du har. Alla system
hänger samman och samtliga
medarbetare kan gå in och söka
och kolla uppgifter på en specifik
fastighet. Det är både effektivt
och pålitligt, säger Bibi Lenhov.

All grundläggande basfakta om
fastighetsinnehavet ligger alltså
i fastighetsregistret FAST. Hur
själva skogen ser ut och ska skötas
finns i beståndsregistret BESK
och det operativa systemet VSOP.
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–Det är i BESK vi håller reda
på våra skogar, säger Stefan
Granath, och visar en karta
på datorskärmen. Här är
alla fastigheter uppdelade
i skiften med tillhörande
beskrivningsenheter. De är
indelade beståndsvis med
tillhörande beskrivning –
ålder, bonitet, stamantal,
trädslagsblandning, volym,
diameter och höjd. När det ska
göras en åtgärd, till exempel en
avverkning, ajourför jag kartan i
BESK och skickar det beståndet
till det skogliga operativa
systemet VSOP. I det programmet
skapar vi åtgärdstrakter,
alltså de arbetsinsatser som
behöver göras i skogen.
Stefan visar hur kartorna är
uppbyggda med en mängd lager
och hur olika färger indikerar
åtgärder inom ett bestånd.
–Utifrån de data vi lagt in i
systemet föreslår programmet
när det är dags att göra något.
Färgen över området visar vad.
Till exempel rött för avverkning.
Ju rödare markeringen är, desto
mer angeläget är det att göra en
avverkning. Med förslaget som
stöd stämmer skogvaktaren

av i fält om avverkningen
verkligen behöver göras.
–Skog växer ju som den vill, så
det som programmet räknat
ut är inte hundraprocentigt.
Allt måste stämmas av på
plats, understryker Stefan.
–Därefter åker planeraren ut till
avverkningsområdet och har
då med det aktuella beståndet
från BESK i sin handdator.
Planeraren förbereder åtgärden
genom att på kartan justera
yttergränsen samt markerar
hänsynsytor och annat. Sedan
skickas beskrivningsenheten
till VSOP och där skapas en
avverkningstrakt. Trakten
laddar sedan den maskinförare,
som ska utföra arbetet, ner
till sin dator som finns i
maskinen. Det är väldigt
smidigt, konstaterar Stefan.
Vi byter miljö och tar oss till det
verkliga Myrbacka 237:1 strax
utanför Vansbro. Fastigheten
ligger naturskönt vid Dalälven
där skogvaktare Jan Eriksson och
planerare Lennart Hök visar oss
runt. Jan berättar hur de jobbar:
–Jag går in i beståndsregistret och
söker efter åtgärder som behöver

Prästlönetillgångar i Västerås stifts

Stödsystem
FAST innehåller samtliga fastigheter.
Här registreras bland annat alla
fastighetsaffärer.

Beståndsregistret BESK innehåller alla
skogar med tillhörande beskrivning
som ajourhålls kontinuerligt.
Mobil GIS finns i
handdatorerna. Underlaget
med bland annat kartor och
beståndsdata hämtas från BESK.

Mobil
GIS
Entreprenörsweb
Entreprenören både
hämtar traktdirektiv
och återrapporterar via
entreprenörswebben.

BESK

FAST

KARTA
I kartplattformen ligger den
aktuella kartan som de olika
delsystemen använder.

VSOP

BARR

I det operativa systemet VSOP
skapas traktdirektiven.

I BARR hanteras upplåtelser såsom arrenden,
hyror, servitut och liknande. Upplåtelsen ritas
in på kartan och syns sedan i BESK.

BM-win används för att
värdera skog. Beståndsdata
hämtas manuellt från BESK
och används som underlag.

BM-win

Visma
Control
I Visma Control
skapas fakturor för
upplåtelserna.
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I stödsystemen finns alla fakta, ner till
minsta detalj, om varje fastighet. Här
kollar Lennart Hök att det är som det ska
på en av upplåtelserna på Myrbacka 237:1.

8

göras, till exempel slutavverkning.
Då får jag en lista på förslag från
programmet. Den här listan ligger
till grund för mitt och Lennarts
fortsatta fältarbete. Själva
listan är ju ett grovt urval från
registret och för att avgöra vad
som ska göras måste vi ut i fält.
–En del bestånd på listan har
jag kanske synat tidigare och
vet då direkt om jag ska planera
dem eller inte, flikar Lennart
in. Men många av dem behöver
jag åka ut och titta på.
–Jag ser till att jag har den
senaste versionen av kartan
i min handdator. Kartorna
måste uppdateras med jämna
mellanrum eftersom vi är flera
som arbetar med dem och gör
ändringar. När jag sedan kommer
ut ritar jag in trackingspår på
kartan via GPS där jag snitslar
i skogen. När jag kommer
tillbaka till kontoret justerar
jag och kompletterar kartan
så den fungerar som underlag,
ett traktdirektiv, förklarar
Lennart. Jag skickar också in en
anmälan till Skogsstyrelsen.
–Det Lennart planerat hamnar
alltså i traktbanken i VSOP,
säger Jan. Jag lämnar sedan ut
trakten till lämplig köpare, vi

har avtal med flera, som laddar
ner direktivet och åker ut och
avverkar. Avtalen med kunderna
gäller en viss volym, exempelvis
30 000 kubik, så jag förser dem
med trakter tills volymen är
fylld. Jag väljer vilka trakter de
får beroende på väder, årstid och
annat. Det gör att vi har kontroll
över vad som avverkas och vid
vilken tidpunkt, menar Jan.
Jan plockar upp sin laptop och
går in i BESK. Tack vare den
satellitbaserade uppkopplingen
har han åtkomst till stiftets
stödsystem var han än befinner
sig. Han klickar på ett bestånd
och får upp detaljer om volym,
trädslagsfördelning och annat.
–Här har vi ett förslag på
avverkning 2016. Det har Lennart
först planerat och sedan har han
gjort en trakt och ett traktdirektiv
som exporterats till VSOP, säger
Jan och visar på skärmen.
–Det senaste är vår
entreprenörswebb. Här finns
alla färdiga trakthandlingar
från VSOP. Entreprenören
eller köparen har sina egna
inloggningsuppgifter och
hämtar kartmaterialet med all
information själv. När de utfört
åtgärden skickar de in en rapport

till oss och vi åker ut till området
och gör stickprov och kollar att
allt ser bra ut. Det är en gallring
utförd här i närheten vi kan
åka och titta på, föreslår Jan.
Vi ger oss av på skogsvägarna.
Efter en stund stannar vi till vid
en mindre byggnad som ligger
inbäddad bland granarna. Det
är skogskojan Bibi berättade om
tidigare! Lennart slår en kort lov
och konstaterar att allt ser bra
ut. Väl framme vid det gallrade
området är det samma nöjda
miner. Timret ligger staplat i
prydliga travar längs vägen och
maskinerna har kört varsamt.
–Inget att anmärka på här
inte, säger Jan Eriksson och
Lennart Hök med en mun.
Tillbaka på kontoret i
Hallstahammar träffar vi Jens
Brorsson som berättar om
Beståndsmetoden, BM-win.
Det är Lantmäteriets system
för att värdera skog.

ORDLISTA
Ajourföra
Uppdatera uppgifter och andra
förhållanden för en fastighet.
Arrondering
Skogsskiftenas storlek, form, inbördes
belägenhet, med mera.
Beståndsdata
Uppgifter om bland annat areal, bonitet,
ålder, virkesförråd, trädslag och eventuellt
åtgärdsbehov i ett skogsområde som
karaktäriseras av viss enhetlighet.
Död hand
Juridiskt uttryck för att ingenting kan
ändras.
Shapefil
Filformat för geografiska data.
Skogskoja
Gammal benämning på liten byggnad i
skogen, främst tänkt till övernattning.
Trackingspår
Digitala spår på karta via GPS.
Trakt
Ett större område med likåldrig skog som
avgränsats för skoglig åtgärd.
Traktdirektiv
Instruktion om hur en trakt ska åtgärdas.

–De flesta stora skogägare
använder sig av det här
systemet, berättar Jens och
visar en karta med en massa
fält. Skogen är uppdelad i små
brukningsenheter och värderingen
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Jens Brorsson använder BM-win
när han värderar skog. På utsnittet
av kartan från programmet ses
olika bestånd.

görs bestånd för bestånd.
Systemet är scenariobaserat med
tillväxtmallar. Jag knappar in
olika fakta för varje bestånd på det
område jag vill värdera
– areal, trädslag, volym med mera.
Sedan simulerar och beräknar
programmet intäkter och
kostnader, bestånd för bestånd.
–Vi spekulerar inte i fastigheter
utan ser skogsinnehavet som
en mycket långsiktig placering.
Självklart ska det vara lönsamt att
bruka skogen och därför köper
vi ganska lite i Västmanland
där priserna är för höga. Vi
köper oftast fastigheter som
förbättrar arronderingen.
–Just nu är inte BM-win integrerat
med våra andra stödsystem men
vi jobbar på att det ska vara
10

klart under året. Då kommer
jag vid en försäljning att
kunna hämta all beståndsdata
direkt från BESK och lägga
in i värderingsprogrammet,
säger Jens nöjt.

Vi växlar några ord igen
med Stefan Granath. Han är
stiftskogvaktare i Uppsala stift
men genom ett nära samarbete
mellan stiften arbetar han halva
tiden hos Prästlönetillgångar
i Västerås stift. Tanken är att
Uppsala och Västerås ska ha
samma stödsystem för sina
verksamheter och på så vis både
kunna hjälpa varandra och
bli mer kostnadseffektiva.

–Vi ser enbart fördelar med
samverkan. Programmen
innebär stora investeringar
och tillsammans kan vi lättare
komplettera och bygga ut dem.
Av stiften i Sverige är det bara
Västerås och Uppsala som har
FAST, BARR och BESK. Nu har
ytterligare två stift visat intresse
för att ha samma system som vi
så det bådar gott för framtiden,
avslutar Stefan Granath.
Planeringen och utvecklingen
för framtiden fortsätter för
Prästlönetillgångar i Västerås
stift. De digitala stödsystemen
underlättar och effektiviserar
skogsskötseln. Och ute längs
skogsvägarna växer träden
tålmodigt vidare i sin egen takt.
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Ännu ett ”normalår”
Efter 2014 med skogsbrand och
försäljning av skogsprojektet i
Moçambique, framstår 2015 som
ett mer normalt år. Om det nu
finns normala år.
Årets första del handlade
mycket om efterarbetet efter
den stora branden 2014. Efter
att branden var släckt stod det
klart att Naturvårdsverket ville
bilda ett större reservat inom
brandområdet, något som vi
bejakade. Det innebar att ungefär
hälften av den brandpåverkade
skogen på Prästlönetillgångar i
Västerås stifts mark blev del av
det nybildade naturreservatet
Hälleskogsbrännan. Natur
reservatet på ca 6 400 hektar
utgör en unik möjlighet att följa
naturens återhämtning efter en
storbrand. Officiell invigning
sker i juni 2016. I byte fick
Prästlönetillgångar i Västerås
stift produktiv skogsmark i
närheten av Guldsmedshyttan.
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På den skogsmark som vi har
kvar efter branden var det
febril aktivitet under början av
året. Det gällde att ta om hand
virket medan det fortfarande
var användbart som timmer.
Vi tog in extra resurser och
var klara med avverkningarna
redan i mars månad. Köpare
av vårt timmer var ett sågverk
i Lettland och några mindre
lokala aktörer. Brännveden
såldes uteslutande till lokala
aktörer och kommer att värma
stiftsbor i närområdet under
kommande vintrar. Eftersom vi
blev klara med avverkningarna
så pass tidigt hann vi även
återbeskoga hela området under
2015. 75% av arealen såddes
maskinellt och manuellt medan
25% planterades. Den regniga
sommaren medförde att plantor
och frön tog sig mycket bra.
Under året har vi varit värd
för otaliga exkursioner på
den brunna marken och en

stor mängd forskningsförsök
har startat på vår mark.
Parallellt med hanteringen
pågick vårt ordinarie arbete med
oförminskad intensitet, vilket i
reda siffor innebar att vi sålde
ungefär 150 000 m3 fub virke
samtidigt som vi planerade,
planterade och röjde i samma
omfattning som normalt. Jag vet
inte riktigt hur det gick till men
nu har vi lagt branden bakom oss
och tar nya tag och det känns som
vi har kommit ur allt starkare.
Under temat att bli starkare har vi
från Prästlönetillgångar i Västerås
stift under ett antal år jobbat med
att öka samarbetet mellan stiftens
Prästlönetillgångar i akt och
mening att bli starkare som grupp
och även som enskild förvaltning.
Utfallet har varierat, men
sedan några år har vi samarbete
med Prästlönetillgångar i
Strängnäs stift och med Svenska
kyrkans skogscertifiering om
ekonomiadministrationen.

Det är därför mycket glädjande att
vi under året har hittat formerna
för ett formaliserat samarbete med
Prästlönetillgångarna i Uppsala
stift. Samarbetet innebär att vi
gemensamt hanterar de skogliga
stödsystemen och certifieringsoch miljö/naturfrågor. Efter en lite
stapplande start har samarbetet
under slutet av 2015 tagit ordentlig
fart och manifesterades med en
gemensam julavslutning, där vi
samfällt kunde konstatera att
det hade börjat väldigt lovande
och att stora vinster finns i
samarbete både vad gäller ökad
kvalitet och minskade kostnader.
Vi har redan börjat titta på hur
vi kan fördjupa och bredda
samarbetet. Det vore kul om några
andra egendomsförvaltningar
skulle vilja ansluta sig.

Erik Ling
Stiftsjägmästare

”Det känns som vi
har kommit ur allt
starkare.”
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Skog

AREALER, HA

UTFALL

		 U-län

T-län

W-län

Total markareal

51 290

6 837

15 646

28 807

Produktiv skogsmark

43 879

5 841

14 152

23 885

Brukad skogsmark

40 161			

Impediment

5 717			

Åker- och betesmark

335			

Övrig mark

1 344

		

Utfall 2015 Genomsnitt 2011-2015
m3fub
Ha
m3fub
Ha
Virkesförsäljning
Totalt uttag*

145 837		

Avverkningsvolymer
Slutavverkning

106 208

Virkesförråd, m3sk (brukad)

4 199 221

Virkesförråd, m3sk/ha (brukad)

105

Tillväxt, m3sk (brukad)

205 094

Tillväxt, m3sk/ha (brukad)

5,1

Avverkning, m3sk

175 004

Avverkning, m3sk/ha (brukad)

4,4

Avverkning/tillväxt, %

85

AVSAT T MARK FÖR NATURVÅRD
FSC-områden, ha

3 248

Kyrkoreservat, ha

213

Statliga reservat, ha

257

Summa, ha

3 178

Avsatt mark i % av produktiv areal

8,5

RÖRELSERESULTAT, KKR – KONCERN
Skog
Jord FastighetsFond
			försäljning Värdepapper Vindkraft Afrika

14

2015

34 273

223

12 308

-119

244

−5 154

2014

29 852

249

902

-614

103

2 804

555

88 678

458

Gallring

30 120

538

33 258

699

Övrig avverkning

9 509

344

12 921

414

Gallrings%
VOLYM OCH TILLVÄ XT

134 876

21		

25

Skogsvårdsåtgärder
Markberedning

413		

473

Plantering

553		

506

57		

44

Hjälpplantering

Sådd		182		 57
Röjning
Gödsling

926		

954

0		

3

* Fotnot: Skillnaden mot utfallet i förvaltningsberättelsen beror på periodiseringsdifferenser, lager samt att volymer för avverkning i ledningsgator saknas.

SKOGSVÅRDSÅTGÄRDER

SKOGSVÅRDSKOSTNAD
Tkr
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Ingår i skogsvårdskostnaden gör: Markbehandling, hyggesbränning, sådd, plantering, hjälpplantering, röjning och gödsling.

AV VERKNINGSVOLYMER

RESULTAT SKOG
Kr/m3fub
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Analys av tillgångarna pågår ständigt
Portalparagrafen om Prästlöne
tillgångarna i kyrkoordningen
slår fast att tillgångarna ska
bidra till de ekonomiska
förutsättningarna för Svenska
kyrkans förkunnelse.
Tillgångarna ska vidare förvaltas så effektivt som möjligt och
på ett sätt så att de ger bästa
möjliga uthålliga totalavkastning.
Därutöver ska de förvaltas på ett
försvarbart sätt i enlighet med
kyrkans grundläggande värderingar. Förvaltningen av Prästlönetillgångarna ligger via beslut av
kyrkomötet hos respektive stift.
Prästlönetillgångar i Västerås stift
har över 95% av sina tillgångar
i skog och skogsmark. Det har
historiska skäl, men är trots det
en realitet som inte är för evigt
given. Över tid kan det vara klokt
att sprida riskerna på flera tillgångsslag. Det är enligt Kyrkoordningen möjligt att sälja skogsmark
och placera uppkomna tillgångar
till exempel i aktiemarknaden
eller i kommersiella fastigheter.
Låt mig därför redogöra för
hur vi inom egendomsnämn16

den ser på att nästa alla tillgångar finns i växande skog.

t illägg till det att få en fördel då de
är förnybara och klimatneutrala.

Skog och skogsmark har efter
andra världskriget och även under
senare år gett en mycket god total
avkastning, det vill säga, avkastning + värdeökning. Vidare är
avkastningen relativt stabil över
åren, något som underlättar en
jämn och förutsägbar årlig utdelning till stift och församlingar.

I denna marknad kommer
efterfrågan och därmed p
 riset
på skogsråvara att öka och
därmed direktavkastningen.

På senare år har utvecklingen
av direktavkastningen från
skog och skogsmark planat ut
och står nu inte i paritet till
värdeutvecklingen. Detta kan
tala för att det kan vara aktuellt att omfördela tillgångs
massan till förmån för tillgångar
med högre direktavkastning.
En annan tolkning och den som
egendomsnämnden lutar åt är
att värdeutvecklingen för skogen
speglar den framtida b
 ioekonomin
som ligger framför oss. Det
handlar om skogsbaserade transportbränslen, nya skogsbaserade
produkter som råmaterial till
k läder, bilar, läkemedel, livsmedel
osv. Dessa produkter kommer
förmodligen att bli konkurrens
kraftiga i sin egen rätt, men i

Förutom möjligheter finns
det ett antal risker k
 opplade
till växande skog.
Klimatförändringar sägs kunna
öka problemen med bränder
och stormar. Det kan tillfoga
skogen stor skada med p
 otentiellt
stora kostnader som följd.
Å andra sidan ökar t illväxten
i skogen på grund av höjda
temperaturer och ökad nederbörd. Problem med insekts
angrepp och svampangrepp har
så här långt varit av m
 arginell
karaktär. Rotröta har blivit mer
frekvent inom vårt område och
kan framöver komma att få
negativ påverkan på virkesnettot.
Vi har därför under året ökat
våra i nsatser för att utvärdera
möjliga motåtgärder, förutom
den behandling av granstubbar
som redan genomförs i gallring
under den varma årstiden. De
biologiska och klimatrelaterade
riskerna minskas till stor del av
att skogsinnehavet är utspritt över

ett stort geografiskt område. Från
och med 2015 våra fyra största
sammanhängande skiften, motsvarande drygt 40% av det totala
skogsinnehavet, helförsäkrade.
En förnyelsebar råvara k
 ommer
att få en a vgörande betydelse i
omställningen till ett mindre
fossilberoende samhälle. Vi tror
därför att det är klokt att ligga
kvar tungt i skog även om direktavkastningen planat ut. Förutom
en tilltro till skogen och skogsbranschen framåt, har vi en god
kompetens av skogsförvaltning. Vi
ser även att det ger oss en n
 ärhet
till våra tillgångar och en n
 ärvaro
i stiftet rent fysiskt som inte varit
möjlig om tillgångarna hade legat
i till exempel värdepapper. Även
om vi kontinuerligt ser över vårt
innehav och från tid till annan
gör mindre f örändringar av
fördelningen i innehavet, tänker
vi fortsätta med den traditionen
som historiskt p
 räglat förvaltningen av Prästlönetillgångar i
Västerås stift nämligen att det
till absolut största delen kommer att bestå av skogstillgångar
som förvaltas i egen regi.
Lennart Kjellin
Egendomsnämndens ordförande

”Vi tror därför att det
är klokt att ligga kvar
tungt i skog.”
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Förvaltningsberättelse
Egendomsnämnden för Prästlönetillgångar i Västerås stift, org nr 817605-7407, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Prästlönetillgångarna har sitt
ursprung i fastigheter som donerades
till kyrkan i syfte att avkastningen
skulle användas för att avlöna
församlingens präster. Numera
delas avkastningen lika mellan
stiftet och församlingarna.
Församlingarnas del av
avkastningen fördelas utifrån en
fördelningsnyckel som bygger på
hur stora tillgångar man en gång
gick in med i den gemensamma
förvaltningen. Prästlönetillgångarna
utgörs av prästlönefastigheter
och prästlönefond.
Prästlönetillgångarna har genom
tiden setts som självständiga och
självägande stiftelseliknande
rättssubjekt. En ordning
som klarlades i samband
med relationsförändringen
kyrka-stat år 2000.
Prästlönetillgångarna ska
enligt kyrkoordningen kapitel
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46 3 § förvaltas så effektivt som
möjligt och på ett sådant sätt att
de ger bästa möjliga uthålliga
totalavkastning. Tillgångarna
skall därtill förvaltas på ett etiskt
försvarbart sätt i enlighet med
kyrkans grundläggande värderingar
samt med ändamål att bidra till
de ekonomiska förutsättningarna
för Svenska kyrkans förkunnelse.
Västerås stifts egendomsnämnd
förvaltar stiftets prästlönetillgångar.
Stiftets prästlönetillgångar
består av verksamhetsgrenarna
skog, jord och prästlönefond.
De förvaltade prästlönefastigheterna
består av 43 840 ha produktiv
skogsmark, 5 834 ha impediment,
315 ha åker- och betesmark
samt 1 277 ha övrig mark.
Prästlönetillgångar i Västerås
stift är moderföretag till
Västerås Stift Skog AB.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernens resultat uppgår till
40,6 mkr (36,0 mkr). Resultatet
är något lägre än budgeterat.
Efterfrågan på timmer har varit
fortsatt god, men utan prishöjningar.
Efterfrågan på massaved och
biobränsle har däremot varit
fortsatt svag. Under året har ca
149 000 m3fub avverkats mot
budgeterat 161 000 m3fub.
Prästlönetillgångar i Västerås
stift och Västerås Stift Skog
ABs samlade resultat rensat
från realisationsvinster vid
fastighetsförsäljningar ger en
direktavkastning på 1,6% (1,8%).
Fördelningen av det totala kapitalet
mellan verksamhetsgrenarna
är: skog 96,9 % (96,9%), jord
0,9% (0,9%) och fond 2,2%
(2,2%). Belopp inom parentes
anger föregående års värden.

Nyckeltalsdefinitioner

Flerårsöversikt
Flerårsöversikten och nyckeltalen avser endast Prästlönetillgångar i Västerås stift och Västerås Stift Skog AB
Rörelsens intäkter, mkr
– varav resultat vid avyttring av prästlönefastigheter, mkr
Årets resultat, mkr
Förslag till utdelning, mkr
Balansomslutning per bokslutsdag, mkr

2015
76
12
41
35
688

2014
68
1
36
35
682

2013
58
2
24
35
688

2012
51
1
19
45
710

2011
62
1
23
50
751

Nyckeltal

Redovisas rensat från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.
Vinstmarginal, skog (%)
Vinstmarginal, jord (%)

55,0
86,4

51,1
98,8

40,3
97,6

53,9
95,0

48,5
80,1

Direktavkastning, skog (%)
Direktavkastning, jord (%)
Direktavkastning, fond (%)
Direktavkastning förvaltade tillgångar

1,9
1,3
-10,4
1,6

1,8
1,4
18,6
2,2

1,3
1,4
-5,3
1,2

2,0
1,4
2,5
2,1

2,4
1,7
-13,5
1,6

TOTALAVKASTNING
Totalavkastning, skog (%)
Totalavkastning, jord (%)
Totalavkastning, fond (%)
Totalavkastning förvaltade tillgångar

2,2
1,2
-12,5
1,9

12,5
1,3
11,8
12,3

1,2
2,0
-4,7
1,0

1,9
12,1
4,7
2,1

34,1
55,7
-17,4
31,8

MARKNADSVÄRDEN FÖRVALTADE TILLGÅNGAR, MKR
Skog
Jord
Fond

1 817
17
41

1 823
17
42

1 642
17
43

1 646
19
42

1 658
17
64

Summa marknadsvärde, mkr

1 875

1 882

1 702

1 707

1 739

SKOGSBRUK
Näringsverksamheten skog
utgör den helt avgörande delen
i Prästlönetillgångar i Västerås
stifts resultat. Resultatet
(rensat från realisationsvinster
vid fastighetsförsäljningar)
för året uppgår till 34,3 mkr
(29,6 mkr). Under året har ca

149 000 m3fub (153 000 m3fub)
avverkats. Gallringsandelen
har varit ca 20% (22%).
Resultatet per m3fub blir under
året 217 kr/m3fub (218 kr/m3fub).
Marknad
2015 har varit ett år med pressade
priser på skogsråvara. I vårt område

Vinstmarginal (%)
Uppgiften beräknas som rörelseresultat, exklusive
realisationsresultat dividerat med rörelsens intäkter
exklusive realisationsresultat.
Direktavkastning (%)
Uppgiften beräknas som rörelseresultat exklusive
realisationsresultat dividerat med genomsnittligt
marknadsvärde på förvaltade tillgångar.
Totalavkastning (%)
Uppgiften beräknas som rörelseresultat plus
värdeutveckling under året dividerat med genomsnittligt
marknadsvärde på förvaltade tillgångar. (Marknadsvärde
för jord och skog beräknas som taxeringsvärdet x 1,33
för att möjliggöra relevanta jämförelser stiften emellan.
Förändringen i taxeringsvärdet år 2014 var ca 11% och år
2011 ca 38% och förklarar därmed den stora skillnaden
mellan åren).

har det framförallt gällt priset
på massaved och skogsbränsle.
Timmerpriset har stått emot bättre,
men med svagt minskade priser.
Certifiering
Prästlönetillgångarna i Västerås
stift är sedan 1998 certifierade
enligt FSC®(Forest Stewardship
Council®). Förutom den generella

naturhänsynen som tas i den
dagliga skogsbruksverksamheten
har 3 718 ha produktiv skogsmark
avsatts med hänsyn till naturvård
vilket motsvarar ca 8,5%.
Skogscertifieringen innebär att
förvaltningen har ett långsiktigt
perspektiv med syfte att bedriva
ett ekonomiskt livskraftigt,
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miljöanpassat och socialt
ansvarstagande skogsbruk. För
att samordna arbetet med att
upprätthålla certifieringen av
svenska kyrkans prästlönetillgångar
har den ideella föreningen Svenska
kyrkans skogscertifiering (SKSC)
bildats. Föreningens uppgift är
att säkerställa medlemmarnas
certifiering av respektive skogsbruk
enligt FSC® (licensnummer
SKSC: FSC-C014110) och PEFC™
(Programme for the Endorsement
of Forest Certification) samt
att erbjuda församlingsskogar
PEFC™-certifiering. Som
paraplyorganisation för
gruppcertifikat enligt PEFC™
är föreningens ledningssystem
certifierat i enlighet med
ISO 14001, och arbetssätten
inom ramen för detta tillämpas
inom hela föreningen.
Tolv av Svenska kyrkans
tretton stift är medlemmar i
föreningen. Styrelsen väljs på
föreningens årsstämma och
består av representanter från
medlemmarna. Föreningens
övergripande verksamhet
leds en verksamhetsledare,
och hos varje medlem finns
en certifieringsansvarig som
ansvarar för arbetet med
skogscertifiering lokalt.
Återbeskogning av brandområdet
Under året har hela det område
på Prästlönetillgångarnas mark
som påverkades av den stora
skogsbranden i Västmanland
och som inte genom markbyte
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med Naturvårdsverket blivit
naturreservat återbeskogats.
Främst har det såtts, både
maskinellt och manuellt, men vissa
områden har även planterats.
JORDBRUK
Resultatet (rensat från
realisationsvinster vid
fastighetsförsäljningar) för
året är 223 kkr (249 kkr).
PRÄSTLÖNEFOND
Prästlönefonden består av onoterade
aktieinnehav i Västerås Stift
Skog AB, Dala Vind AB, Green
Resources AS, Global Solidarity
Fund International AB (GSFI) samt
ytterligare några mindre poster
onoterade värdepapper. De
noterade värdepappersinnehaven
består av Kammarkollegiets
utländska aktiekonsortium och
Karolinska Development.
Dala Vind AB har utvecklats
sämre under året på grund av låga
priser på el och elcertifikat.
Utveckling i Green Resources AS
är fortfarande osäker och inte
minst värdet på de biologiska
tillgångarna dvs. den växande
skogen. En nedskrivning av
aktierna Green Resources AS och
GSFI, vars enda tillgång är aktier
i Green Resources AS, med 5,2
miljoner kronor har därför gjorts.
Kammarkollegiets utländska
aktiekonsortium har utvecklats
väl under året medan Karolinska
Development haft en
negativ utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET SAMT EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Under april-maj har samtliga
certifikat i föreningen Svenska
kyrkans skogscertifiering
förnyats genom oberoende
tredjepartsrevision. Revisionen
genomfördes utan några avvikelser.
Under året kom Prästlönetillgångar
överens med Naturvårdverket
om att byta mark (392 ha) i
brandområdet mot ca 240 ha
produktionsmark i närheten
av Guldsmedshyttan.
Den verksamhet som bedrivs
av de stiftsvis förvaltade
prästlönetillgångarna har
under åren 2000-2009 varit
frikallade från skattskyldighet
för inkomst och förmögenhet.
Verksamheten är från och med
räkenskapsåret 2010 skattepliktig.
Rättsläget kring hur regelverket
för beskattning ska tolkas och
tillämpas är dock fortfarande
oklart. Beskattningskonsekvenser
betraktas tills vidare i enlighet med
de regler som gäller för stiftelser.
Skattemässiga anskaffningsvärden,
avskrivningsunderlag och
underlag för skogsavdrag är
marknadsvärden per 2010-01-01.
Under hösten 2013 har
riksdagen antagit reformerade
inkomstskatteregler för ideell
sektor. Enhetliga bestämmelser
om allmännyttiga ändamål
gäller från och med 2014 för
stiftelser, ideella föreningar
och registrerade trossamfund. I

kretsen av allmännyttigt ändamål
ingår numera även religiös
verksamhet. De nya reglerna
påverkar prästlönetillgångarnas
skattesituation från och
med inkomståret 2014.
Prästlönetillgångarna är inte längre
skattskyldiga för kapitalinkomster
och förluster blir i enlighet med
detta inte längre avdragsgilla.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Prästlönetillgångar i Västerås
stift har en finanspolicy fastställd
2016-03-09. Under året har en
policy för tillgångsförvaltningen
antagits, vilken liksom
finanspolicyn omprövas årligen.
Vid utgången av 2015 hade
prästlönefondens noterade
värdepappersinnehav ett
marknadsvärde om 3 028 kkr
(3 892 kkr). Marknadsvärdet
på de kortfristiga placeringarna
av rörelsemedel i koncernen
uppgick vid utgången av 2015
till 21 049 kkr (16 857 kkr).
FRAMTIDA UTVECKLING SAMT
VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Avgörande för den
framtida utvecklingen av
skogsnäringen i Sverige och
därmed virkesnettona för
skogsägarna är en inhemsk
konkurrenskraftig skogsindustri.
Under 2015 kommunicerades
investeringar i ökad
sågverkskapacitet och inom
massa- och pappersbruk på

motsvarande ca 17 miljarder kronor.
Tillsammans med investeringar
inom finsk skogsindustri
kommer sammantagna
kapaciteten i Sverige och Finland
att öka med 1,6 miljoner ton per år
fram till 2018. I tillägg till detta har
ytterligare investeringar inom
svensk skogsindustri tillkännagivits
under början av 2016. Sammantaget
ger detta förutsättningar för en
positiv utveckling framöver. Den
långsiktiga prognosen på en stark
global efterfrågan på rundved
ligger kvar och kompletteras med
ökad efterfrågan även i vårt
närområde.
På kort sikt går återhämtningen i
Europa långsamt och oroligheterna
i Nordafrika och mellanöstern
hämmar den positiva utvecklingen
i området från föregående år.
Pressen på virkespriserna kvarstår
därför under kommande år.
Vi har haft låga elpriser under
2015 och vi räknar med att denna
marknadssituation kommer att
fortsätta till i varje fall 2018.
Osäkerhet och risker
Skogstillgångarna utgör merparten
av Prästlönetillgångar i Västerås
stifts tillgångar. Riskerna kopplade
till skogsinnehavet är därför de mest
avgörande. Riskerna kan delas in i
klimatrelaterade risker, biologiska
risker och marknadsrisker. De
klimatrelaterade riskerna och
biologiska riskerna minskar till
stor del genom att skogsinnehavet
är utspritt över ett stort

geografiskt område och att
Prästlönetillgångar i Västerås
stift har relativt få skiften som
sammanhängande överstiger 1 000
hektar. Vidare är från och med
2015 fyra stora sammanhängande
skiften, motsvararande 42% av
innehavet, helförsäkrade.
Klimatrelaterade risker
Stormar och bränder utgör risker
för skogsinnehavet. Båda dessa
kan tillfoga skogen stor skada med
potentiellt stora kostnader till
följd. Klimatförändringarna sägs
kunna öka dessa problem. Å andra
sidan ökar tillväxten på skogen på
grund av höjda temperaturer och
ökad nederbörd. Snöbrott utgör
också en möjlig risk, men av mycket
lokal och marginell karaktär.
Biologiska risker
Insektsangrepp och svampangrepp
kan vara potentiella risker.
Problemen har så här långt
varit marginella. Skogshygien
och olika skydd används för att
minska riskerna. Rotröta har
blivit mer frekvent även inom
vårt område och kan komma att
påverka virkesnettot negativt.
Marknadsrisker
Virkespriserna varierar över tiden
och är konjunkturberoende.
Det finns valutarisker kopplade
till den relativa kronkursen.

och kan ses som ett naturligt
verksamhetsområde för
Prästlönetillgångar i Västerås
stift. Verksamheten är framförallt
exponerat för risker i samband
med kraftproduktion som
elprisrisker, volymrisker etc.
och risker i samband med
entreprenörverksamhet.
Värdepapper
Verksamheten är exponerad
för marknadsrisker bland

annat kurs- och ränterisker,
kreditrisker, korrelationsrisker
etc. Dessutom operativa risker
inklusive förvaltarrisk.
MILJÖINFORMATION
Prästlönetillgångar i Västerås stift
bedriver en enligt miljöbalken
anmälningspliktig verksamhet. Den
anmälningspliktiga verksamheten,
vindkraft, motsvarar 1,5% (1,8%)
av koncernens omsättning.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Från föregående år balanserat

28 576

Årets disponibla vinst

26 845

Disponibelt kapital

55 421

Egendomsnämnden föreslår att
medlen fördelas på följande sätt:
Utdelning till församlingar och pastorat

-17 500

Utdelning till Västerås stift

-17 500

Återstående medel överförs i ny räkning

20 421

Hälften av utdelningen ska fördelas mellan församlingarna i
förhållande till deras andel av stiftets samlade prästlönetillgångar.
Den andra hälften betalas till Västerås stift.

Vad beträffar företagets resultat
och ställning i övrigt, hänvisas
till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.

Risker kopplade till vindkraft
Vindkraft är ett sätt att öka
avkastningen på markinnehavet
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RESULTATRÄKNING, KKR						
Not
Koncern
		2015
Rörelsens intäkter
2
Nettoomsättning prästlönefastigheter
3,5
62 242
Intäkter prästlönefond
4
-799
Resultat vid avyttring av prästlönefastigheter		
12 308
Nettoomsättning övriga fastigheter
3,5
1 996
Övriga rörelseintäkter		
2 358
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete		
-2 078
Summa rörelsens intäkter		
76 027
Rörelsens kostnader
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		
Kostnader för inhyrd personal
6
Övriga externa kostnader
7,8
Personalkostnader
9
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
Övriga rörelsekostnader		
Andel i intresseföretags resultat efter skatt 		
Summa rörelsens kostnader		
Rörelseresultat

-12 218
-1 363
-8 840
-7 620
-1 326
-28
-2 857
-34 252

Koncern
2014

Moderföretag
2015

Moderföretag
2014

55 440
6 256
902
1 034
1 593
2 288
67 513

62 242
-3 656
12 308

55 440
3 722
902

1 213
-2 078
70 029

976
2 330
63 370

-13 212
-12 027
-1 314
-1 363
-7 669
-15 774
-8 114		
-1 375
-897
-31 684
-30 061

-13 001
-1 314
-15 769
-889

-30 973

2

41 775

35 829

39 968

32 397

Resultat från finansiella investeringar
10
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Resultat efter finansiella poster		

157
-30
41 902

753
-32
36 550

182
-30
40 120

645
-32
33 010

Skatt på årets resultat
11
ÅRETS RESULTAT		

-1 334
40 568

-563
35 987

-931
39 189

-336
32 674

Hänförligt till
Moderföretagets ägare 		

40 568

35 987

Årets resultat enligt resultaträkningen		
Värdesäkring enl KO 46:11		
Omföring av realisationsvinst fastighet i förhållande till anskaffningsvärde		

40 568
-36
-12 308

35 987
-902

39 189
-36
-12 308

32 674
-902

Årets disponibla resultat		

28 224

35 085

26 845

31 772

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.
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BALANSRÄKNING – TILLGÅNGAR, KKR
Not
Koncern
		2015-12-31
Anläggningstillgångar

Koncern
2014-12-31

Moderföretag
2015-12-31

Moderföretag
2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter, programvara
12
632
885
		632
885		
Materiella anläggningstillgångar		
Prästlönefastigheter
13
536 670
528 164
537 595
529 089
Övrig mark
14
24 197
24 207
Maskiner och andra tekniska anläggningar
15
9 217
10 338
8 966
9 713
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
16
184
101
67
101
		
570 268
562 810
546 628
538 903
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag, prästlönefond
17			
28 528
38 528
Andelar i intresseföretag, prästlönefond
18
6 424
9 281
6 424
9 281
Prästlönefondsmedel
19
33 922
31 889
33 922
31 889
		
40 346
41 170
68 874
79 698
Summa anläggningstillgångar		

611 246

604 865

615 502

618 601

Omsättningstillgångar		

Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter		
1 634
3 712
1 634
3 712
		
1 634
3 712
1 634
3 712
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		
9 622
9 061
68
97
Fordringar hos koncernföretag				
16 407
11 800
Aktuella skattefordringar		
41
2 909
63
2 590
Övriga fordringar		
246
1 809
242
1 533
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20
2 521
1 936
602
413
		
12 430
15 715
17 382
16 433
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

21
22

21 258
41 147

16 860
41 171

21 258
18 855

5 860
26 765

Summa omsättningstillgångar		

76 469

77 458

59 129

52 770

SUMMA TILLGÅNGAR		

687 715

682 323

674 631

671 371
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BALANSRÄKNING – EGET KAPITAL OCH SKULDER, KKR					
Not
Koncern
Koncern
		2015-12-31
2014-12-31
Eget kapital
23		

Moderföretag
2015-12-31

Moderföretag
2014-12-31

Bundet eget kapital		
Prästlönefastighetskapital		
536 670
528 164
537 595
529 089
Prästlönefondskapital		
74 023
70 186
73 098
69 261
Bundna reserver		
637
317		
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat		
32 433
32 670
28 576
31 804
Årets disponibla resultat		
28 224
35 085
26 845
31 772
Summa eget kapital		

671 987

666 422

666 114

661 926

Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld
24
844
753		
Avsättning skogsvård
25
6 816
7 623
6 666
7 623
		
7 660
8 376
6 666
7 623
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
1 897
4 233
307
188
Övriga kortfristiga skulder		
4 235
1 025
255
221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
26
1 936
2 267
1 289
1 413
		
8 068
7 525
1 851
1 822
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
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687 715

682 323

674 631

671 371

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

KASSAFLÖDESANALYS, KKR
		Koncern
		2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
27
41 902
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar samt återföring av nedskrivning 		
6 480
Ökning/minskning av avsättningar 		
-807
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 		
-12 370
		
35 205
Betald skatt avseende näringsverksamhet 		
1 625
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		
36 830
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning/Ökning av varulager		
2 078
Minskning/Ökning av kortfristiga fordringar		
417
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder		
540
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
39 865
Investeringsverksamheten (driften)
Förvärv fastigheter 		
-117
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 		
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 		
244
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
127
Prästlönetillgångar
Prästlönefastigheter
Förvärv av prästlönefastigheter 		
Försäljning av prästlönefastigheter 		
Prästlönefondsmedel
Förvärv av värdepapper 		
Försäljning av värdepapper 		
Lämnade aktieägartillskott 		
Ökning/minskning övriga medel 		
Kassaflöde från prästlönetillgångar		

Koncern
2014-12-31

Moderföretag
2015-12-31

Moderföretag
2014-12-31

36 551

40 120

33 010

-5 854
1 561
1 369
33 627
-228
33 399

16 051
-957
-12 334
42 880
1 596
44 476

-3 805
1 806
1 444
32 455
-207
32 248

-2 288
10 870
-8 053
33 928

2 078
-3 476
27
43 105

-2 330
1 675
-2 904
28 689

-141
-702
75 		
-768 		

-12 728
16 414

-10 393
10 430

- 12 728
16 414

-10 393
10 430

-792
839
-4 351
-618

-11 459
11 563
-2 013
5 505
3 633

-792
839
-4 351
-618

-11 459
11 563
-2 013
5 505
3 633

Kassaflöde före utdelning		
Utdelning till församlingar/pastorat och stift		

39 374
-35 000

36 793
-35 000

42 487
-35 000

32 322
-35 000

Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut
28

4 374
58 031
62 405

1 793
56 238
58 031

7 487
32 625
40 112

-2 678
35 303
32 625		
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Belopp i kkr om inget annat anges.
Prästlönetillgångarnas årsredovisning har upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare til�lämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED). Redovisningsprinciperna är oförändrade i
jämförelse med föregående år, om inget annat anges.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och som är för egen räkning.
Försäljning av varor redovisas vid leverans till kunden, i enlighet
med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms,
rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.
Försäljning av prästlönefastighet redovisas vid köpeavtal vid kontraktstecknandet eller vid avtal om fastighetsreglering vid registrering hos lantmäteriet.
Virkesintäkter redovisas enligt följande
Leveransvirke: I den period inmätning skett vid industri.
Leveransrotköp och avverkningsuppdrag: I den period avverkning skett.
Rotpostförsäljning: Vid kontraktstecknandet.
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 och offentliga bidrag
Bidrag och offentliga bidrag intäktsredovisas efter hand som villkor som är förknippade med bidragen uppfylls.
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 till nominella belopp. Med leasingperiod
avses en period som leasetagaren har avtalat att leasa en tillgång.
Inkomstskatt
Prästlönetillgångar 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.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för temporära skillnader i byggnader och mark.
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Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.

Koncern Moderföretag
år
år

Materiella anläggningstillgångar:
Byggnader
25-50
Vägar
10
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-20

25-50
10
3-20

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt
			
gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackKoncern Moderföretag
umulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
år
år
Följande avskrivningstider tillämpas:
Förvärvade immateriella tillgångar
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter, programvara
5
5
När det finns en indikation på att en materiell anläggningstillMateriella 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.
För materiella anläggningstillgångar har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara oväsentlig. Anläggningstillgångarna har därför inte delats upp i komponenter.
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.
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.
Avskrivningar
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.

gångs 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.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen
eller vägda genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet ingår förutom
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras
aktuella plats och skick. I egentillverkade halv- och helfabrikat
består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och
de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den
sammanlagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när prästlönetillgångar 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.
Prästlönefondsmedel - Övriga långfristiga innehav
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 marknadsvärde på balansdagen. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde.

NOTER
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 prästlönefonden sker,
från 2015, 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 hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller
till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning redovisas med det
belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar
prästlönetillgångarnas in- och utbetalningar uppdelade på
löpande verksamhet, 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, kyrkokontot samt kortfristiga placeringar som är noterade på en marknadsplats.

enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill)
och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet
även för delägda dotterföretag.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
eller ett åtagandes storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
b) när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera
osäkra framtida händelser.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av
verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Eget kapital och lämnad utdelning
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.
Bundet eget kapital utgörs av Prästlönefastighetskapital och Präst
löne
fonds
kapital. Vid försäljning av prästlönefastighet tillförs
prästlönefondskapitalet ett belopp motsvarande erhållen köpeskilling. Detta uppnås genom omföringar inom eget kapital, enligt
not Eget kapital. 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.
Ersättningar till anställda
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

KONCERNREDOVISNING
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en
rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande
inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20%
och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden
innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och
undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat
med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel
i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella
avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning
av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag
minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag,
intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med
intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar
koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den
utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
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NOTER
NOT 4 INTÄKTER PRÄSTLÖNEFOND

NOT 2 INFORMATION OM OBEROENDE RÖRELSEGRENAR
Rörelsens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande
Skog
Jord
Fond
Förvaltningsuppdrag

KONCERN
2015
2014

MODERFÖRETAG
2015
2014

75 669
258
-799
899
76 027

60 577
73 427 59 396
252
258
252
6 256
-3 656 3 722
428 		
67 513
70 029 63 370

Rörelseresultatet fördelar sig på
rörelsegrenar enligt följande:
Skog
–varav realisationsresultat vid avyttring av anl. tillgång
Jord
–varav realisationsresultat vid avyttring av anl. tillgång
Fond
–varav realisationsresultat vid avyttring av anl. tillgång

46 581
12 308
223
-5 029
26

30 755
902
249
4 825
-2 345

44 774 29 857
12 308
902
223
249
-5 029
2 291
26 -2 345

Summa rörelseresultat
– varav realisationsresultat vid avyttring av anl. tillgång

41 775
12 334

35 829
-1 443

39 968 32 397
12 334 -1 443

KONCERN
2015
2014

MODERFÖRETAG
2015
2014

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättning prästlönefastigheter
Intäkter skog
Avverkningsrätter
Leveransvirke
Biobränsle
Jaktarrende
Övriga intäkter
Intäkter jord
Jordbruksarrenden
Nettoomsättning
Nettoomsättning övriga fastigheter
Avverkningsrätter
Biobränsle
Arrenden
Förvaltningsarvoden
Övriga intäkter
Nettoomsättning

51 842
6 389
1 908
1 407
438
61 984

51 318
79
2 043
1 442
306
55 188

51 842 51 318
6 389
79
1 908 2 043
1 407 1 442
438
306
61 984 55 188

258
258
62 242

252
252
55 440

258
252
258
252
62 242 55 440

1 314
76
17
70
519
1 996

2
265
16
27
724
1 034

Intäkter prästlönefond
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Räntor
Nedskrivningar/återföring nedskrivningar
Valutakursförändringar
Övriga intäkter
NOT 5 OPERATIONELL LEASING - LEASEGIVARE

KONCERN
2015
2014
295
26
26
-2 297
1 151
-799

208
-2 346
29
7 227
-1
1 139
6 256

KONCERN
2015
2014

MODERFÖRETAG
2015
2014
10 295
26
26
-15 154
1 151
-3 656

208
-2 346
29
4 693
-1
1 139
3 722

MODERFÖRETAG
2015
2014

Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
60
190
35
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
3 050
2 857
3 050
Förfaller till betalning senare än fem år
3 208
3 965
3 208
Under perioden erhållna leasingavgifter
2 078
1 992
2 061
De huvudsakliga leasingavgifterna avser jordbruks- och sidoarrenden samt jaktarrenden.

165
2 857
3 965
1 975

NOT 6 INHYRD PERSONAL
Personal från stiftet har varit engagerade i verksamheten med en arbetsinsats motsvarande 0,9 heltidstjänster (0,9).
NOT 7 OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

KONCERN
2015
2014
103
209
195

108
75
201

MODERFÖRETAG
2015
2014
158
63

5
58

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av leasingbil, hyrda inventarier och lokaler.
Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter
förekommer inte. Inventarier leasas på fyra år med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med
möjlighet till utköp.
NOT 8 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Kvalificerade revisorer
PwC
Revisionsarvode
Skatterådgivning
KPMG
Revisionsarvode
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

KONCERN
2015
2014

MODERFÖRETAG
2015
2014

7

-36
-

7

-19
-

310
23
340

350
314

250
23
280

250
231

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.
28

NOTER
NOT 12 BALANSERADE UTGIFTER, PROGRAMVARA – KONCERN

NOT 9 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER – DOTTERFÖRETAG
Medelantalet anställda

2015
3
7
10

2014
3
9
12

4 929
4 929

5 174
5 174

468
1 689
2 157

472
1 864
2 336

Kvinnor
Män
Totalt dotterföretag
I medeltalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger
ett halvt prisbasbelopp 22 250 kr (22 200 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
Löner, arvoden och andra ersättningar
Övriga anställda
Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl särskild löneskatt
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

Prästlönetillgångar i Västerås stift har inga utfästelser om pension eller avgångsvederlag till
personer i ledande ställning. Av koncernens pensionskostnader avser 0 kkr (0 kkr) gruppen styrelse
och VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kkr (0 kkr).
NOT 10 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader

KONCERN
2015
2014

Ingående anskaffningsvärde
Övriga investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

207
-50
157

660
93
753

203
-21
182

645
645

-30
-30

-32
-32

-30
-30

-32
-32

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, före skatt

34 458

30 016

33 089 29 392

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
7 581
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader i den skattepliktiga
verksamheten
3
Skatteeffekt av ej avdragsgilla intäkter i den skattepliktiga
verksamheten
-6
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i skattepliktig
verksamhet (näringsverksamhet)
7
Skatteeffekt av skillnader i bokföringsmässig avskrivning
och skattemässig avskrivning
-98
Skatteeffekt skogsavdrag och substansminskning
-6 255
Skatteeffekt av schablonintäkt på fondandelar
11
Skatteeffekt av uppskjuten skatt
91
Redovisad skattekostnad
1 334

6 603

7 280

6 466

1

2

-

-6

-5

-5

-148

7

-148

-185
-5 792
6
84
563

-98
-6 255

-185
-5 792

931

336

-379
-253
-632

-126
-253
-379

632

885

Utgående bokfört värde
Avser beståndsregister BESK samt fastighets- och upplåtelseregister BarrFast.

NOT 13 PRÄSTLÖNEFASTIGHETER

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Taxeringsvärde
Mark
Byggnader

NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERN
MODERFÖRETAG
2015
2014
2015
2014
1 243
479
931
336
91
84 		
1 334
563
931
336

2014-12-31
632
632
1 264

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

MODERFÖRETAG
2015
2014

2015-12-31
1 264
1 264

KONCERN
2015-12-31
2014-12-31
528 618
527 624
12 762
10 523
-4 117
-9 529
537 263
528 618

MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31
529 543
528 549
12 762
10 523
-4 117
-9 529
538 188
529 543

-454
12
-151

-313
-141

-454
12
-151

-313
-141

-593
536 670

-454
528 164

-593
537 595

-454
529 089

1 360 173
454

1 365 201
454

1 360 173
454

1 365 201
454

1 360 627

1 365 655

1 360 627

1 365 655

Prästlönetillgångarna omfattas från och med år 2000 av bokföringsskyldighet. I den öppnings
balansräkning som upprättades 2000-01-01 värderades fastighetsbeståndet, med stöd av BFN U 95:3,
till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vilket ansågs motsvara då aktuella taxeringsvärden.
Prästlönetillgångarnas rättsliga status, förvaltning och bokföringsskyldighet regleras i lag.
Prästlönefastigheterna bedöms utifrån den särskilda lagregleringen inte utgöra
förvaltningsfastigheter i enlighet med allmänt råd i K3.

NOT 14 ÖVRIG MARK – KONCERN
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Taxeringsvärden
Mark

2015-12-31
24 227
24 227
-20
-10
-30
24 197

2014-12-31
24 227
24 227
-10
-10
-20
24 207

16 380
16 380

16 380
16 380
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NOTER
NOT 15 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
KONCERN
MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde
16 872
16 470
14 923
14 923
Inköp
702		
Försäljningar och utrangeringar
-749
-300		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
16 123
16 872
14 923
14 923
Ingående avskrivningar
-6 534
-5 863
-5 210
-4 463
Försäljningar och utrangeringar
543
300		
Årets avskrivningar
-915
-971
-747
-747
Utgående ackumulerade avskrivningar
- 6 906
-6 534
-5 957
-5 210

NOT 18 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG – PRÄSTLÖNEFOND
KONCERN
2015-12-31
2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde
12 034
12 034
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
12 034
12 034
Ingående nedskrivningar
-2 753
-10 436
Under året återförda nedskrivningar
7 683
Årets nedskrivningar
-2 857
Utgående ackumulerade nedskrivningar
-5 610
-2 753
Utgående bokfört värde
6 424
9 281

Utgående bokfört värde

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

9 217

10 338

8 966

9 713

Intresseföretag/Org.nr/Säte		 Kapital		 andel
NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERN
MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans
101
231
101
231
Utgifter under året
223
106
Under året färdigställda tillgångar
-140
-130
-140
-130
Utgående bokfört värde
184
101
67
101

Global Solidarity Fund		49,17%
49,17%
International AB, 556662-5132,
		
Hallstahammar

Pågående nyanläggning avser vägbyggnation och beräknas vara färdigställd under 2016. Under året
har en väg färdigställts.

NOT 19 PRÄSTLÖNEFONDSMEDEL

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG – PRÄSTLÖNEFOND			
Moderföretag			 2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde
38 528
38 528
Utdelning
-10 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
28 528
38 528
Utgående bokfört värde

28 528

38 528

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
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Rösträttsandel

Dotterföretag/Org.nr/Säte		 Kapital		
andel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Västerås Stift Skog AB,		 100%
556661-8913, Hallstahammar
		

100%

100 000

Eget kapital/ Bokfört
årets resultat
värde
34 690/
1 058

28 528

Eget kapital/
Koncern Moderföretag
årets resultat bokfört värde bokfört värde

Anskaffningsvärde
2015
2014
Koncern och moderföretag 			
Noterade aktier och andelar
3 791
3 791
Noterade räntebärande värdepapper
709
Onoterade värdepappersinnehav
27 035 26 346
Övriga placeringar
6 796 2 446
Summa prästlönefondsplaceringar
37 622 33 292
Förändring prästlönefondsmedel
Koncern och moderföretag
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Försäljningar/avyttringar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde

MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31
12 034
12 034
12 034
12 034
-2 753
-7 902
5 149
-2 857
-5 610
-2 753
6 424
9 281

13 066/
-5 811

6 424

Bokfört värde
2015
2014
2 388
24 737
6 797
33 922

2 388
709
26 346
2 446
31 889

6 424

Marknadsvärde
2015
2014
3 028
-

3 135
757

2015

2014

33 292
66 121
5 143
13 473
-813 -46 302
37 622 33 292
-1 403 -27 835
- 26 888
-2 297
-456
-3 700 -1 403
33 922 31 889

NOTER
NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERN
MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Fortum, Gråda
99
167
99
167
DalaKraft, Elhandel Högberget
141
133
141
133
Avverkningsrätt
1 763
1 404		
Försäkringspremier
207
25
202
Övriga upplupna intäkter
och förutbetalda kostnader
311
207
160
113
2 521
1 936
602
413
NOT 21 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Anskaffningsvärde
Bokfört värde
2015
2014
2015
2014
KONCERN 			
Noterade räntebärande värdepapper
21 258 16 860
21 258 16 860
Summa kortfristiga placeringar
21 258 16 860
21 258 16 860
MODERFÖRETAG
Noterade räntebärande värdepapper
Summa kortfristiga placeringar

21 258
21 258

Förändring kortfristiga placeringar
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående bokfört värde

5 860
5 860

21 258
21 258

KONCERN
2015
2014
16 860
34 129
21 107
47 935
-16 709
-65 204
21 258
16 860

5 860
5 860

Marknadsvärde
2015 2014
21 049 16 857

21 049

5 860

MODERFÖRETAG
2015
2014
5 860
28 129
16 107
36 935
-709
-59 204
21 258
5 860

NOT 22 KASSA OCH BANK
Prästlönetillgångar i Västerås stift har en beviljad checkräkningskredit på 20 000 kkr (20 000 kkr).

NOT 23 EGET KAPITAL
Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Omföring av föregående års resultat
Köp/försäljning prästlönefastighet, bokfört värde
Omföring avskrivning byggnad
Årets resultat
Avsättning till bundet eget kapital
Omföring av realisationsvinst (förlust) fastighet
Värdesäkring enl KO 46:11
Utdelning
Utdelning till församling/pastorat
Särskild utjämningsavgift till stiftet
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital
Belopp vid årets utgång

Prästlönefastighetskapital
528 164

Prästlönefondkapital
70 186

8 645
-139

-8 645
138

KONCERN
Bundna
reserver
316

Fritt
kapital
32 669
35 085

MODERFÖRETAG
Disponibelt
PrästlönePrästlöne- Balanserat
resultat
fastighetskapital fondkapital
resultat
35 085
529 089
69 261
31 804
-35 085		
31 772
		
8 645
-8 645
		
-139
138
40 568		

12 308
36			

536 670

74 023

-12 308		
-36		

321

-17 500			
-17 500 			
-321

637

32 433

28 224

537 595

12 308
36

Disponibelt
årsresultat
31 772
-31 772
39 189
-12 308
-36

-17 500
-17 500
73 098

28 576

26 845
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NOTER
NOT 24 AVSÄTTNINGAR FÖR UPPSKJUTEN SKATTESKULD – KONCERN			
			 2015-12-31 2014-12-31
Avsättning för uppskjuten skatt avs skogsavdrag
664
664
Avsättning för övriga skatter
180
89
844
753
NOT 25 AVSÄTTNING TILL SKOGSVÅRD
Avsättning till skogsvård
Avsättning till skogsvård
Avsättning vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktaget belopp
Återfört outnyttjat belopp
Avsättning vid årets slut

KONCERN
2015-12-31
2014-12-31
6 816
7 623
6 816
7 623
2015-12-31
7 623
5 781
-6 588
6 816

MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31
6 666
7 623
6 666
7 623

2014-12-31
2015-12-31
6 062
7 623
5 327
5 631
-3 716
-6 588
-50 		
7 623
6 666

2014-12-31
5 817
5 327
-3 521
7 623

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Förutbetalda arrendeintäkter
Upplupna personalkostnader
Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

KONCERN
MODERFÖRETAG
2015-12-31
2014-12-31
2015-12-31 2014-12-31
895
932
887
924
329
376			
250
350
190
250
462
1 936

NOT 27 BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

32

609
2 267

KONCERN
2015-12-31
2014-12-31
295
208
233
689
30
32

212
1 289

239
1 413

MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31
10 295
208
229
674
30
32

NOT 28 LIKVIDA MEDEL
Specifikation av likvida medel vid årets slut
Bank
Kortfristiga placeringar

KONCERN
2015-12-31
2014-12-31
41 147
21 258
62 405

41 171
16 860
58 031

MODERFÖRETAG
2015-12-31 2014-12-31
18 854
21 258
40 112

26 765
5 860
32 625

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

NOT 29 KONCERNUPPGIFTER
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 37,1% (36,6%)
av inköpen och 0% (0,0%) av försäljningen dotterföretaget.
97,8% (90,6%) av intäkter prästlönefastigheter och 52,7% (43,4%) av rörelsens kostnader avser
förvaltningsavtalet med dotterföretaget Västerås Stift Skog AB.

ANDELAR OCH UTDELNING
Utdelning i kr
Församling/pastorat

Andelar

2016-07-01

Arbogabygdens församling

2,681

469 175

Avesta-Grytnäs pastorat

0,626

109 550

Bjursås församling

1,375

240 625

By-Folkärna pastorat

1,497

261 975

Falu pastorat

2,197

384 475

Gagnefs pastorat

2,995

524 125

Grythyttans församling

0,315

55 125

Gränge-Säfsnäs församling

0,987

172 725

Hallstahammar-Kolbäcks församling

1,437

251 475

Hedemora-Garpenbergs församling

1,157

202 475

Husby församling

0,327

57 225

Hällefors-Hjulsjö församling

1,432

250 600

Idre-Särna församling

1,062

185 850

Järna med Nås och Äppelbo församling

3,503

613 025

Kumla, Tärna och Kila pastorat

1,885

329 875

Kungsörs församling

0,827

144 725

3,40

595 000

Köpings pastorat
Leksands-Djura-Siljansnäs pastorat

2,038

356 650

Lima-Transtrand församling

1,128

197 400

Linde bergslags församling

2,956

517 300

		

		 Utdelning i kr
Församling/pastorat
Andelar 2016-07-01
Ljusnarsbergs församling
Ludvika församling
Malungs församling
Mora församling
Nora bergslagsförsamling
Norberg-Karbennings församling
Norrbärke församling
Näsby-Fellingsbro pastorat
Orsa församling
Rättviks pastorat
Sala-Norrby-Möklinta pastorat
Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
Stora Tuna och Torsångs pastorat
Sundborns församling
Sura-Ramnäs församling
Svärdsjö-Enviken pastorat
Säterbygdens församling
Söderbärke församling
Västanfors-Västervåla församling
Västerfärnebo-Fläckebo församling
Västerås pastorat
Åls församling
Älvdalens församling
Summa

0,842
0,445
3,693
4,714
1,554
2,166
1,281
1,126
1,644
5,331
4,958
3,614
1,14
1,53
2,791
2,163
1,387
4,702
1,415
2,057
15,579
1,311
0,732
100,00

147 350
77 875
646 275
824 950
271 950
379 050
224 175
197 050
287 700
932 925
867 650
632 450
199 500
267 750
488 425
378 525
242 725
822 850
247 625
359 975
2 726 325
229 425
128 100
17 500 000

Västerås den 19 april 2016

Lennart Kjellin
Styrelseordförande

Britt Sandström

Kjell Munter

Antti Tsupukka

Anders Brunnstedt			

Jan Tholerus				

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 maj 2016

Svante Ek
Per Pettersson
Björn Drewa
				

Desirée Nyhlén Wittberg
Auktoriserad revisor, KPMG AB
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Förvaltningspersonalen i Prästlönetillgångar i Västerås stift, från vänster: Jan Skoglund, Lennart Hök, Jan Eriksson, Camilla Andersson, Erik Ling, Bibi Lenhov, Daniel Ersson,
Bernt Larsson, Lena Almteg och Christer Björklund. Jens Brorsson saknas på bilden.

FÖRVALTNINGSPERSONAL
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Erik Ling
stiftsjägmästare
0220-296 05
erik@vasterasstift.nu

Bibi Lenhov
administrativ chef
0220-296 07
bibi@vasterasstift.nu

Camilla Andersson
ekonomiansvarig
0220-296 20
camilla@vasterasstift.nu

Lena Almteg
ekonomiassistent
0220-296 06
lena@vasterasstift.nu

Jan Eriksson
skogvaktare norra distriktet
0251-102 22
jan@vasterasstift.nu

Daniel Ersson
skogvaktare södra distriktet
0220-296 19
daniel@vasterasstift.nu

Bernt Larsson
skogstaxerare
070-345 43 90
bernt@vasterasstift.nu

Lennart Hök
planerare norra distriket
072-722 90 80
lennart@vasterasstift.nu

Jens Brorsson

kvalitets- & miljöansvarig

0220-296 02
jens@vasterasstift.nu

Christer Björklund
planerare södra distriket
070-555 80 18
christer@vasterasstift.nu

Jan Skoglund
planerare
070-325 27 40
jan@vasterasstift.nu

EGENDOMSNÄMNDENS LEDAMÖTER 2014–2017
Ordförande
Lennart Kjellin
Västerås

Vice ordförande
Britt Sandström
Västerås

Ordinarie ledamöter
Kjell Munter
Borlänge

Jan Tholerus
Söderbärke

Anders Brunnstedt
Falun

Antti Tsupukka
Kopparberg

Vakant*

Ersättare
Inger Eriksson
Hedemora

Lars-Erik Lunå
Falun

Ulla-Britt Emanuelsson
Älvdalen

Leif Angmo
Sala

Mårten Gustafsson
Köping

Mikael Gustavsson-Hästöö
Vikmanshyttan

Nils Gunnar Karlsson
Kolbäck

*tillsätts i juni 2016
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