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”Förändring är möjlig bara vi rör oss i gränstrakterna!”
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”Det hela handlar om att lyssna intensivt, så intensivt att du 
kan återberätta. Med ögonkontakt. Nära. Uppmärksamt. Med 
viljan att förstå”. Immanuelskyrkans nyvalde ordförande, Ste-
phen James, reflekterar över församlingens mångfald. Ulla Ma-
rie Gunner, församlingens föreståndare flikar in ”Mångfald krä-
ver ett öppet förhållningssätt, det kräver tid att förstå varandra, 
mer av generositet, mer av att ge och ta”.

Vi samtalar om Immanuelskyrkan och de utmaningar den 
står inför. Vilka är vi och vilka vill vi vara?

”För mig är Immanuelskyrkan en mix – en mångfald som 
är spännande, utmanande och meningsfull. Vi pratar nu 
inte bara om att vi har etnisk och kulturell mångfald utan 
också att vi kommer från så många teologiska och kyrkli-
ga traditioner. Vi är Kristi kropp.” Ulla Marie vänder sig till 
Stephen som utvecklar. ”Det handlar självklart om värme 
och gemenskap, men också om verklig och äkta vänskap. 
Och tack vare mångfalden är våra vänner inte nödvändigt-
vis lika oss.”

Hur håller man samman och låter mångfalden bli berikan-
de i en församling?

Ulla Marie menar att det handlar om viljan att förstå och 
ytterst ha ett fokus på Jesus Kristus själv. ”Tron på Kristus 
som centrum istället för yttre gräns. Vad är det viktigaste, 
det mest centrala? Jag älskar att predika över Jesus och 
evangelietexterna: Möten, upprättelsen, helandet. Det som 
dominerar är inte gränserna, dogmatiken.”

Och då menar du att mångfalden kräver också en sorts kul-
tur där djupet kommer fram?

”Ja, vi behöver få en trygg kultur där vi kan prata om tro 
och liv utan fördömanden och hårdhet. Att vi faktiskt pratar 
mer om vår tro och våra liv än vi gör idag. Att vi delar livets 
svårigheter och glädjeämnen. Att någon frågar: Får jag be 
för dig? Jag längtar jag efter samtalet där vi upptäcker Gud 
i livet. Äkta samtal. Äkta möten. Äkta lyssnande”

Stephen fyller i. ”På Google har man börjat tala om Osten-
tatious listening som viktig egenskap hos framgångsrika 
team. Det handlar om aktivt och nyfiket lyssnande. Osten-
tatious betyder stort, uppseendeväckande, skrytsamt, sen-

sationellt. Dvs. att människor lyssnar aktivt och repeterar 
det som sagts på ett nästan skrytsamt sätt. Signalen är 
solklar: Jag lyssnar på dig och jag gör det intensivt! Pre-
cis det hände när styrelsen mötte de olika verksamhetsrå-
den för samtal i höstas. Om vi tar tid att lyssna intensivt då 
skapar vi känslan av att ha blivit förstådda. Aha! Ni tänker 
så! Då lär vi känna varandra och då lär vi från varandra.” 

Jesus själv var ju hela tiden ute i gränstrakterna. Utmana-
de. Förändrade. I vilka gränstrakter skall vi befinna oss i? 

”Jag ser att vi själva måste söka oss till gränserna. Tjäna 
i människors utsatthet. Generationsgränsen måste vi ock-
så närma oss. Hur kan ungdomar idag vilja välja Imma-
nuelskyrkan till sitt hem?” säger ordföranden med en be-
kymrad min. Ulla Marie reflekterar över Jesus möten med 
människor från andra etniska grupper. Hur den syriska 
kvinnan får Jesus att ändra sig mitt i samtalet. ”Och jag 
fick precis ett exempel på att förändring är möjlig. En av 
talarna på Equmeniakyrkans Vinterkonferens var en nyordi-
nerad pastor från Mellanöstern. Och kvinna. Och ordföran-
de för de reformerta kyrkorna i världen! Förändring är möj-
lig bara vi rör oss i gränstrakterna!”

Lyssna så att du 
kan återberätta

Stephen James, församlingens ordförande och Ulla Marie Gunner, 
församlingens föreståndare.

Immanuelskyrkan
Org nr 802001-5668
Kungstensgatan 17
Box 6588
113 83 Stockholm
tel 08-587 503 00
www.immanuel.se
info@immanuelskyrkan.se

Det är här jag hör hemma 
– vem jag än är, var jag än kommer från
• i en gemenskap utan gränser
• bland troende från hela världen
• i en gemenskap som berör
• i en växtplats för min tro
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GUDSTJÄNSTER
Söndag är gudstjänstdag. Detta är en 
del av kyrkans rytm. Jesus Kristus kall-
ar oss samman för att i nästa ögonblick 
sända oss vidare. Men vårt gudstjänst-
liv måste ständigt prövas i relation till 
vår samtid när det gäller former och 
tilltal. Som en typ av lyssnande till så-
väl det som ljuder i vår samtid som till 
Guds röst.

Nästan varje söndag möts vi till fem 
gudstjänster på fyra språk: två guds-
tjänster på svenska, en på koreanska, 
en på engelska och nytt för 2018 även 
en på portugisiska/spanska.

Gemensamma gudstjänster 
ger glädje
De gemensamma gudstjänsterna, då al-
la våra gudstjänstgrupper möts, är vik-
tiga för att skapa en upplevelse av det 
som är Immanuelskyrkans gudstjänst-
liv. Det är tillfällen då olika uttryckssätt 
och språk får gälla. Då allt inte blir som 
det brukar vara. Många uttrycker gläd-
je över detta, och många skulle se att vi 
gör detta oftare. Det är en stor upplevel-
se att få vara en del av det myller som 
uppstår då så många söker sig fram till 
platsen där vi får del av brödet och vinet 
i nattvarden.

En annan del av församlingens gemen-
samma gudstjänst- och andaktsliv är 
fasteandakterna då vi under fastan möts 
till enkla vardagsandakter. Det är tillfäl-
len att få utmanas av fastans tilltal om 
att avstå. Också då får vi låta flera språk 
höras. 

Fler gudstjänster  
med nattvard
Under året har vi mötts för att samtala 
om den svenska förmiddagsgudstjäns-
ten. I dessa samtal har längtan formule-
rats om att ge mer utrymme för att fira 
nattvard och att få röra sig runt i guds-
tjänstrummet. Detta har resulterat i att 
vi nu möts till nattvardsgudstjänster var-
annan söndag. 

Det är ett exempel på hur vi lever i en 
utveckling av församlingslivet – så som 
det alltid har varit. Just det är vår tradi-
tion, att inte självklart göra på på sam-
ma sätt som det en gång gjordes, utan 
att alltid söka uttryck för det som sva-
rar mot sin tid. En strävan efter att kre-
era ett gudstjänstliv som möter många 
människors behov.

Koreanska gruppen  
firar 40 år
2018 var ett viktigt år för den korean-
ska gruppen som firade 40-årsjubileum. 
Vi hade därför en särskild högtidsguds-
tjänst för att fira jubileet. Församlings-
föreståndare Ulla Marie Gunner predi-
kade på temat ”Övergången för att för-
bereda framtiden” – om hur kyrkan be-
höver fundera på hur den förbereder sig 
för kommande generationer i kyrkan. Vi 
är emellertid på väg mot en oviss fram-
tid. Med tanke på detta sade Stephen 
James: ”Tron behövs i tider av osäker-
het” – vilket åter bekräftade vår upp-
fattning att en stark tro är nödvändig i 
dessa osäkra tider.

Årets predikotema hämtades från Gam-
la Testamentet för att öka vår förstå-
else av Guds historia, med särskild fo-

kus på Första Mosebok och Andra Mose-
bok. Dessutom har predikningar utgått 
från Apostlagärningarna för att återstäl-
la kyrkans dynamik.

Våra bibelstudier inriktades på temat 
”återställande” för att stärka våra grund-
valar för Guds ord. Varje tisdag och fre-
dag   samlades vi också för förbön för att 
förnya vår andlighet och be för världen 
och kyrkan.

Stort engagemang i inter-
nationella gruppen
”Ni utgör Kristi kropp och är var för 
sig delar av den.” – 1 Korintierbre-
vet 12:27.  Dessa ord från Paulus har 
verkligen genljudit bland internationel-
la gruppens medlemmar och vänner. 
Under det gångna året har vi sett så 
många människor ge av sin tid, talang 
och medel för att tjäna Kristus. Fler 
människor är engagerade i fler verksam-
heter och vi prisar Gud för detta. Gud 
har fostrat hängivna ledare i alla stora 
områden i vår verksamhet – barn, serve-
ringsgrupper, ungdom, musik, omsorg, 
besöksgrupper och smågrupper.

Vi är välsignade att vara en viktig del av 
Immanuelkyrkans vittnesmål och tjänst 
i Stockholm. Några av årets viktigaste 
höjdpunkter var vårens retreat på Björ-
kögården, nya initiativ i bön och evang-
elisation och ett helgseminarium för att 
rusta församlingen för att skapa relatio-
ner med våra muslimska grannar.

Ett varmt tack till vårt verksamhetsråd 
som har arbetat hårt för att bygga upp 
och genomföra verksamhetsstrukturer 
som stöder och rustar andra. Ett varmt 

Återblick på 2018

Glädjande nog händer det otroligt mycket i vår församling 
under ett år. Det är omöjligt att berätta om allt, men här ger 
verksamhetsansvariga oss några glimtar från församlingens 
olika arbetsområden. 3 Lyssna så att du kan återberätta

 4 Innehåll
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 18 Immanuelskyrkans personal

 20 Immanuelskyrkans Vision
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tack till alla volontärer och vår hängivna 
personal för att detta år blev så speciellt.

Den lilla gruppen viktig 
för Immanuel 153 
Sedan augusti 2005 firar Immanuel 153 
gudstjänst klockan 16 på söndagar un-
der vår- och höstterminen. Gudstjäns-
terna firas i Waldenströmssalen. Under 
året har ett 40-tal personer mötts till 
gudstjänst Förutom en pastorstjänst på 
heltid och en musiktjänst på halvtid byg-
ger allt på frivilliga och många bär till-
sammans. 

Det som är styrkan med gemenskapen 
är “grupperna i gruppen”. I slutet av 
hösten har över 100 personer möts re-
gelbundet utanför gudstjänsten. Vi ser 
den lilla gruppens styrka som en viktig 
del i att både komma nära varandra, sig 
själv och Gud. I den lilla gruppen kan 
man anpassa sig efter gruppens speci-
fika behov. I den lilla gruppen vågar nya 
ledare kliva fram allt eftersom och prö-
va sina gåvor. I den lilla gruppen byggs 
trygghet in och öppnar upp för ärliga 
samtal som formerar tro och bygger lär-
jungaskap. Några av de grupper som 
finns i skrivande stund är: hemgrup-
per, bokcirklar, alphakurs, andlig väg-
ledning-grupper, teologgrupp (med våra 
teologi-studenter) och en mammagrupp.

Åldern är inte i fokus i Immanuel 153 
längre, som det var i ett tidigt skede, ut-
an villigheten att mötas och dela livet. 
Vårens predikotema var ”Under ytan – 
det som hindrar mig från att vara den 
jag vill vara” med utgångspunkt från 
Galaterbrevet 5 och höstens tema var 
”Livsriktning – om att hitta inre vägmär-
ken som kan påverka skeenden i ditt liv” 
då vi utgick från begreppen Söka Kris-
tus, Bygga gemenskap, Leva enklare och 
Främja rättvisa.

MUSIK
Hos Musikkollegiet finns en ambition att 
ta vara på församlingens kunskaper och 
åsikter, och främja insyn och delaktighet 
– trots att vi nu inte har något musikråd. 
Musikkollegiet med sin breda kompe-
tens och insyn i församlingen fungerar 
därför i nuläget som ett råd där vi uti-
från våra olika verksamheter kan fånga 
upp synpunkter och tips. Musikkollegiet 
träffas varannan vecka och leds av musi-
kansvarig Kristina Åkesson. 
 
Stor bredd på 
gudstjänstmusiken
I alla våra gudstjänstgrupper musiceras 
det varje söndag.

I den koreanska gruppen finns en kör 
som sjunger i gudstjänsten varje sön-
dag. Ledare för kören är Carlberg-Bang, 
Hye-Sun (dirigent) och Mi-Kyung Park 
(musikansvarig och körpedagog). Pia-
nist till kören har varit Mi-Young Cho.

I den internationella gruppen har Berg 
Holmgren jobbat med musikarbetet 
fram till oktober. Under den tiden har 
många volontärer varit delaktiga med 
sång och spel. Ruby Bleppony har ock-
så varit en nyckelperson i det arbetet. 
Vi har stött på stora komplikationer i re-
kryteringsprocessen av en ny musikleda-
re till den internationella gruppen, men 
hoppas att vi under kommande år kan få 
en person på plats. Av den anledningen 
har den internationella kören legat nere, 
men under advent och jul sjöng en kör 
på 25 personer under ledning av Pritin 
Tyagaraj och Mark Tatlow.

I den svenska förmiddagsgudstjänsten in-
leddes året med körsång på gudstjänsten 
under trettondedag jul – en gudstjänst 
där vi försöker samla körsångare från 

både Vox, Nova och musikskolan. I den 
svenska förmiddagsgudstjänsten är det 
stor bredd på musiken. Förutom brusan-
de orgelmusik så har vi bland annat fått 
lyssna till gospel, brassmusik, tonårskör 
och barnkör samt medverkan från musik-
skolan. Vi har också fått lyssna till sång-
solister och musiker. Under första advent 
sjöng Vox, Nova, tonårskören och barnkö-
ren tillsammans på gudstjänsten. De mu-
siker som i huvudsak finns i den svenska 
förmiddagsgudstjänsten är Björn Gäfvert 
(organist), Martin Åsander (organist och 
ledare för tonårskören), Kristina Åkesson 
(ledare för Vox, Nova och barnkören), An-
dreas Lundin (ledare för brasset) och Ni-
na Tellander (ledare för gospelkören).

I den svenska eftermiddagsgudstjäns-
ten Immanuel 153 är både psalmsång, 
taizésånger, lovsång, popsånger och in-
strumentalmusik en del av gudstjänster-
na. Dessutom har Maria Sten, Magnus 
Helmner, en brasskvartett, kören Imma-
nuel Nova, Johanna Alin, sångkvartetter 
och Jon-Erik Melin medverkat. Ansva-
rig för musiken i Immanuel 153 är Ro-
bin Taubert.
 
Många konserter 
under året
I februari hade vårt storband en fin kon-
sert med många besökare. Gästsolist 
var trumpetaren Peter Asplund. Allt un-
der ledning av Lina Lövstrand som har 
varit storbandets ledare.

I mars hade Vox tillsammans med Im-
manuel Brass en önskepsalmkonsert.
Nova har haft ett fint samarbete med 
Bromma folkhögskolas kör. I mars gjor-
de de en konsert tillsammans med te-
mat ”Ljuset – jorden – ansvar”. Sena-
re under året gjorde de även Faurés Re-
quiem tillsammans med solisterna Han-
nah Holgersson och Anders Andersson.

”Åldern är inte i fokus i Immanuel 153 längre, 
som det var i ett tidigt skede, utan villigheten att 

mötas och dela livet.
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Tonårskören ”Kören Över TrädTopparna” 
(K.Ö.T.T) hade också en konsert under 
våren med temat ”Frid och Fred”.

På palmsöndagen framfördes Pergole-
si: Stabat mater för damkör, stråkkvin-
tett, orgel och solister. Solister var Mar-
gareta Gäfvert och Lena Palm, samt mu-
siker från Drottningholms barockensem-
ble. Björn Gäfvert spelade också J S 
Bach cembalokonsert f-m tillsammans 
med dem.

Ett stort välbesökt evenemang som blev 
mycket lyckat var vårt deltagande i kul-
turnatten i april då vi hade konserter varje 
timme. Vi inledde kvällen med orgelklas-
siker med Björn Gäfvert vid orgeln. Däref-
ter Förklädd gud av L-E Larsson med kör, 
orkester och solister. Därefter kom gos-
pelkören med Let’s get spritual, A fanfar 
of  Praise med brasset samt musik av Ola 
Gjeilo med Nova och Björn Gäfvert vid fly-
geln. Immanuel Big Band avslutade kväll-
en med American Inspiration.

I juni avslutade körerna terminen med 
en vårkonsert.

Under sommaren förekom två kurser: en 
fortbildning för körsångare och en “mas-
terclass” med Barbro Marklund som hu-
vudlärare. Båda kurserna medverkade 
sedan i gudstjänsten som låg i anslut-
ning till kursen.

I september agerade Immanuel Brass 
tillsammans med Frälsningsarméns 
Central Band en övningsorkester under 
SMM:s dirigentkurs.

I oktober medverkade vi under inspira-
tionsdagarna Vetekornsdagar. På freda-
gen deltog Nova och tonårskören med 
musiker i mässan I evig tid med musik 
av Martin Åsander. På lördag förmiddag 
spelade Björn Gäfvert tillsammans med 
dansare Karin Andelius och Elin Hedin. 

På eftermiddagen medverkade Karin Wi-
berg och Karin och Victor Bodell.

Brasset hade en höstkonsert i sina för-
beredelser inför Brassbandfestivalen i 
Värnamo, där de kom fyra då de tävla-
de i division 1.

I november framförde Vox Immanuel till-
sammans med musiker och solister Jor-
den – ett oratorium för fred och rättvi-
sa skrivet av Roland Forsberg med text 
av Ragnwei Axellie. Solister var Anders 
Andersson, Annelie Korsfeldt och Chris-
tina Östman.

Under året har vi haft två serier med 
lunchkonserter på måndagar – en på vå-
ren och en på hösten. Det har varit rika 
och omväxlande program. Ansvarig för 
dessa serier har varit Björn Gäfvert. 

Advent- och jultiden dominerades för-
stås av mycket musik. Advent sjöngs 
in av Tuletrion (Margareta Gäfvert, An-
nelie Korsfeldt och Kristina Åkesson) i 
samband med julbasaren. Nova hade 
en välbesökt adventskonsert med Mar-
tin Åsander som gästsolist. Därefter följ-
de två julkonserter i samverkan med ho-
tell Birger Jarl. Producent för dessa var 
Fredrik Jonsson. Gospelkörens julkon-
sert och julmusikalen “Marias hemlig-
het” var sedan helgen därpå. I julmusi-
kalen medverkade tonårskören, barnkö-
ren och musiker. Väl framme vid tred-
je advent hade Vox och Immanuel Brass 
en julkonsert tillsammans. Med var även 
Marius Billy från den internationella 
gudstjänstgemenskapen. Tonårskören 
gjorde också ett mycket uppskattat luci-
atåg på Löjtnantshusets julfirande.

Traditionsenligt fick vi njuta av julens mu-
sik och sånger då vuxna och barn musi-
cerar tillsammans på julafton under led-
ning av Peter Eriksson. Juldagens konsert 
höll Margareta och Björn Gäfvert.

Under året har vi också synts utanför 
vår kyrka. Gospelkören har bland annat 
medverkat i Kungsträdgården och även i 
TV4 på Sommarkrysset. Vox har samar-
betat med Uppsala Missionskyrkas kör i 
Förklädd gud och gjort en resa till Åbo. 
Brasset har förutom Brassbandsfestiva-
len i Värnamo också spelat i regements-
parken i Gävle. Nova har gjort en resa till 
Jönköping. Storbandet har bland annat 
medverkat vid en kadettbal på Karlbergs 
slott i oktober.

BARN OCH UNGDOM
Koreanska söndagsskolan 
är uppskattad
Att utbilda framtida generationer om 
trosfrågor är viktigt. Det bekräftades 
vid sommarens bibelskoleläger. Och 
framför allt var vi tacksamma att bar-
nens föräldrar var så intresserad i att 
veta om vikten av barnens trosutbild-
ning. Under året ägnade vi oss åt att 
fundera hur vi kan förbättra utbild-
ningsprogrammen i framtiden.

Faith Builders ger  
grunderna i tron
Faith Builders är en samling på söndag 
morgon där våra 12–14-åringar har bi-
belstudier. I Faith Builders ägnar vi oss 
åt den kristna trons grunder. 2018 star-
tade vi läroplanen The Journey, resan. 
Här får studenterna en översikt över Bi-
belns historia från Första Mosebok till 
Uppenbarelseboken. Vi har sex fantas-
tiska lärare som varje söndag ger grun-
derna i den kristna tron till i snitt 13 
studenter! Vi har precis avslutat över-
sikten över Gamla Testamentet i de-
cember och inleder 2019 med Nya Tes-
tamentet!
 
Digging Deeper  
fördjupar tron
Digging Deeper är vår grupp med 
15–19-åringar som samlas för att grä-

”Under året har vi haft två serier 
med lunchkonserter på måndagar”
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va djupare i livet och tron. En typisk 
samling består av lunch, tid att umgås 
och spela spel, ett relevant ämne om 
tro och lite tid att diskutera budskapet 
i smågrupper. Det har varit värdefulla 
stunder där studenterna kan ha vikti-
ga samtal om hur deras liv möter tron. 
Vi ser fram emot ytterligare ett gott år 
2019!
 
Fantastiska lägerstunder 
Varje sommar far vår ungdomsgrupp sö-
derut till Camp Holsby. Camp Holsby är 
fantastiskt! Vi paddlade kanot, klättra-
de upp 12 meter i klättertornet för rep-
banan bland trädtopparna, svischade 
nedför zipline-banan, gjorde ett trons 
språng, växte ihop som grupp på låga 
rephinderbanan, spelade stora spel, ha-
de fina gudstjänster och bönestuder, åt 
för mycket godis, badade, spelade gaga-
ball, fotbolls golf, gungade på jättegung-
an, gjorde slöjdarbete, sjöng runt läge-
relden, åt s’mores och mycket annat! 
Det är alltid ett äventyr och efterlämnar 
många fina minnen och trosstunder. Vi 
ser fram emot sommaren!
 
Internationell ungdoms-
konferens i Paris
AICEME är föreningen för internationella 
församlingar i Europa och Mellanöstern. 
I november samlades vi i Paris för den 
årliga ungdomskonferensen. Vi träffa-
de deltagare från kyrkor i fyra, fem olika 
länder. Det var en underbar bild av Kris-
ti kropp samlad för tillbedjan, tjänst och 
gemenskap. En av de viktigaste sakerna 
som vi inriktade oss på var att vara Je-
su fötter. Varje dag lagade vi två luncher. 
En lunch var för oss själva, den andra 
var för en person som var hemlös och i 
nöd på gatorna i Paris. Denna möjlighet 
till att tjäna blev en riktig tankeställare 
för våra studenter och en mycket stark 
trosakt för många av dem. Kärleken och 
inverkan de gjorde i Paris var en höjd-
punkt många av dem hade med sig hem. 
Resan var också bra eftersom våra stu-

denter fick nya vänner och en liten glimt 
av en global kristendom.
 
Sommarsamlingar i staden
Förra sommaren tillbringade vi en del 
tid i olika studenters hem i staden. 
Chetrams var värdar för tacos efter en 
rolig dag i Rålambshovsparken. Vi var på 
Kanaanbadet för en picknick på stran-
den. Slutligen var vi hos Jöran och Julia 
Petersson för tacos och klipphoppning! 
Vi hade kul med vänner, delade måltider 
tillsammans och hade insiktsfulla bibel-
studier. Det var ett fint sätt att njuta av 
Guds fantastiska och vackra skapelse!

Aktivitet och andakt 
på FREDA
Varannan fredagskväll under skoltermi-
nerna 2018 har det fortsatt varit ton-
årssamlingar under namnet FREDA. Här 
möts tonåringar av ett tiotal vuxna led-
are som skapar roliga aktiviteter, ser och 
bekräftar dem, samt delar tro och liv i 
andakter. En typisk FREDA-samling in-
leds med fika, därefter deltar tonåring-
arna och ledarna gemensamt i en pla-
nerad aktivitet. Kvällen avslutas med 
en andakt där alla får chansen att de-
la veckan som varit, fördjupa sin tro och 
även möjlighet till samtal och förbön.
 
Ny samling med sport 
och fika
Under hösten 2018 startades ännu 
en samlingsplats för ungdomar kallad 
Sport & Fika. På initiativ av några av kyr-
kans ungdomar träffas nu ett antal ung-
domar i Immanuelskyrkans sporthall 
de fredagskvällar då det inte är FREDA. 
Kvällen börjar med utövandet av diver-
se sporter tillsammans, och därefter är 
det fika och gemenskap i ungdomsrum-
men på K1.
 
Express Yourself 
– Konfirmation i Immanuel 
fortsätter
I januari startade Express Yourself  – 

Konfa Immanuel för fjärde året. Där fick 
31 konfirmander, ledda av tio ledare och 
åtta hjälpledare, möjlighet att utfors-
ka och uttrycka kristen tro bland annat 
med hjälp av kreativa uttryck. Konfirma-
tionen är gemensam för svenska och in-
ternationella gruppen. Det var även med 
en grupp från Jakobsbergskyrkan, Häs-
selby och Älvsjö.

Fortsättningsåren på konfirmationen 
kallas för K2 och K3. Där får ungdomar 
möjlighet att prata vidare om kristen tro 
och livet. I augusti åkte 13 ungdomar 
från K2 och K3 tillsammans med led-
are till klostret Taizé i Frankrike. I Taizé 
får man möta ungdomar från hela värl-
den, utforska tystnaden, sjunga på olika 
språk, ha bibelsamtal, möta Taizébrö-
derna med deras djup, enkelhet och hu-
mor och lära känna sig själv och varan-
dra lite mer.

Under 2018 bildades den första grup-
pen med hjälpledare för Express Your-
self  – Konfa Immanuel. Hjälpledare kan 
man bli när man har gått igenom K1, 
K2 och K3 samt varit i Taizé. Åtta per-
soner kände nu att det var deras tur 
att hjälpa förstaårskonfirmanderna. Det 
har varit fantastiskt att se hur naturligt 
de har klivit in i sitt ledarskap och vil-
ken enorm hjälp de har varit för oss öv-
riga ledare.

Vi har totalt ett 15-tal ledare i svens-
ka ungdomsverksamheten och konfir-
mationen. Det är unga vuxna som ser 
och delar livet med våra ungdomar. De 
är en stor välsignelse för Immanuelskyr-
kan och det är dessa ledare som har bu-
rit ungdomsverksamheten under 2018.

Under året har också ett tiotal personer 
varit konfirmandvärdar. De hjälper till att 
servera mat under de lördagar konfir-
manderna är i Immanuelskyrkan och får 
då möjlighet att träffa våra konfirman-
der på ett naturligt sätt.

Öppen scen på Express Yourself  Café
Express Yourself  Café anordnas två 
gånger om året och är ett samarbete 
mellan FREDA, internationella tonårs-
gruppen och tonårskören K.Ö.T.T. På 
caféet finns en öppen scen där ungdo-
mar får möjlighet att uttrycka sig ge-
nom musik, poesi, teater, bild och film, 
med mera.
 
Många olika inriktningar 
på Skaparsöndag 
Skaparsöndag är för barn mellan 3 och 
12 år i den svenska verksamheten. I år 
har vi arbetat med följande klubbar:

• Barngymnastik 3–7 år 
Tillsammans med barn och föräldrar blir 
sporthallen ett enda stort äventyr. Här 
ligger fokus på att ge mod att använda 
kroppen och att bygga relation mellan 
barn och förälder, men också bygga ge-
menskapen i stort. Linn Sjöholm har va-
rit ledare. 

• Mitt gossedjur och jag på 
bibeläventyr 3–7 år 
I arbetet med de mindre barnen berät-
tar vi Bibelns berättelse med hjälp av te-
ater, sång, eget skapande, dans och lek. 
På så vis integreras berättelsen på fler 
än ett sätt. Till sin hjälp har de detta året 
haft sina gossedjur som både ser och 
förstår mer om berättelsen än man först 
kan tro. Ett spännande pedagogiskt sätt 
att integrera och leva sig in i de biblis-
ka berättelserna. Karin Andelius och Zifa 
Eriksson har lett barnen på denna resa.

• Rollspelsäventyret 8–12 år
Rollspelsäventyret startade våren 2017. 
Maria Rönnedal är både ledare och ska-
pare av spelet. Hon beskriver det som 
ett bordsspel som utspelar sig på Bi-
belns tid. Här finns gamla tempel med 
dyrbara skatter, mäktiga kungar, farli-
ga fiender och modiga hjältar. Genom 
rollspelet får barnen möta en bibelbe-
rättelse, men de får också leva sig in i 
en annan värld och bli en annan person. 
Det är barnen som blir hjältarna! Någ-
ra kommentarer om spelet från ett par 
barn: ”Bordspelet är som världens bästa 
dataspel utan dator”, ”Det finns inga be-
gränsningar i spelet, man kan spela var 
som helst och i vilken värld som helst”, 
”Rollspelet är som ett episkt Yatzy med 
variationer – det enda man behöver är 
tärningar, papper och penna”. Spelte-

man under året har varit Tjuvarnas natt 
– en berättelse som utspelar sig i Jeru-
salem i närheten av Jesus när han blir 
fängslad och korsfäst, och Slottet i Tara-
vell – en fantasyberättelse inspirerad av 
Ester i gamla testamentet. Den utveck-
ling som vi ser i denna grupp är ett ökat 
antal deltagare, i runda tal 25 personer i 
slutet av året, där vänskap fördjupas och 
där de äldre barnen mognar till spelle-
dare och förebilder för de yngre.

• Julspel för de allra minsta 3–7 år 
I ett julspel dramatiserade främst vux-
na skådespelare den första julen i stora 
sporthallen för runt 80 barn och föräld-
rar. En inspirerande höjdpunkt på året.

• Barnmusikalen Marias 
hemlighet 8–12 år 
Under november och december månad 
arbetade vi med julens berättelse för de 
äldre barnen genom Maria Rönnedals 
musikal ”Marias hemlighet”. Vid fram-
förandet av musikalen deltog även ung-
domskören K.Ö.T.T., barnkören och elev-
er från musikskolan. Projektet var myck-
et lyckat och många barn fick genom re-
san nya vänner och modet att våga nya 
kreativa uttryck som sång, dans och att 
spela teater. 

MUSIKSKOLAN
Att sätta barns och ungdomars musika-
liska utveckling i centrum är en av visio-
nerna som Musikskolan Immanuel har. 
Målet är att som en integrerad del i vår 
församlingsverksamhet ge eleverna en 
bra musikutbildning med hög pedago-
gisk profil i en varm och positiv miljö. 

Varför har vi då en musikskola i Imma-
nuel? Att få uppleva våra barn och ung-
domar medverka med musik och sång 
i våra samlingar är en stor tillgång. Att 
ge befintliga musikgrupper/körer/brass 
i församlingen möjlighet till förkovring 
och fortbildning är också centralt. Att 
vetenskapliga utredningar ständigt visar 
på att vi till och med lever längre och för-
bättrar inlärningsförmågan genom mu-
sikaktiviteter är en nog så viktig bonus. 
Sång och musik ger oss bättre koncen-
trationsförmåga och inverkar positivt på 
läs- och skrivsvårigheter.

Musikskolans arbete är gränslöst och 

vänder sig till alla språkgrupper och väl-
komnar alla som elever. Musik är ett ge-
mensamt språk som alla kan ta del av. 

En enormt stor 
kontaktyta
2018 var musikskolans 57:e verksam-
hetsår och med över 230 elever bild-
ar den med alla nätverk genom syskon, 
föräldrar och mor- och farföräldrar en 
enormt stor kontaktyta för församlingen. 
Vi är glada över att alla dessa finns i vår 
närhet. De passerar kyrkans dörrar varje 
vecka hela året och dessutom betalar de 
en terminsavgift för det.

Året 2018 blev ett spännande och fram-
gångsrikt skolår. Efter den omfattande 
renoveringsperioden av kyrkans lokaler 
kunde vi bland annat ta kyrktorget, kaf-
festugan och flera musikrum i full be-
sittning. Vi hälsade framför allt alla barn 
och spädbarn välkomna tillbaka till små-
barnsmusik och babykonserter. Det är 
en härlig och imponerande syn att se 
vårt kyrktorg fyllt med barnvagnar.

Skolåret har förflutit mycket väl och fina 
studieresultat har gjorts. De största elev-
grupperna i musikskolan omfattar bland 
annat 45 stråkelever, 90 pianoelever och 
55 sångelever. Musikskolan har under 
året regelbundet medverkat med allt från 
solosång till orkesterspel vid mitt-termin-
suppspelningar, julkonserter och guds-
tjänster i församlingens verksamhet – vil-
ket även inkluderar Löjtnantshuset. Möj-
ligheten att medverka i gudstjänster är 
en stimulans för varje elev, samtidigt som 
det berikar vår gudstjänst. 

Varje termin avslutas med en rad avslut-
ningskonserter. Fyra stycken babykon-
serter har genomförts med stor fram-
gång. Vid de åtta julavslutningarna 2018 
räknar vi med att vi hade en publik på 
cirka 1 600 personer. 

Under skolåret 2017–2018 har 14 lära-
re varit engagerade, några är tillsvidare-
anställda, men de flesta är timanställ-
da. Undervisning har skett i violin, viola, 
violoncell, piano, gitarr, blockflöjt, flöjt, 
trumpet, sång, slagverk, ensemble och i 
rockskolan Beat Club.

Musikskolerådet har efter församlingens 
årsmöte 2017 bestått av Eva Wedin (ord-
förande), Birgitta Almhed, Helena Bodin, 

”Under hösten 2018 startades ännu en samlings-
plats för ungdomar kallad Sport & Fika.”
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Marianne Rådström, Johan Wåhlén och i 
tjänsten Margareta Gäfvert (administra-
tiv assistent) och Peter Eriksson (rektor).
 

IMMANUEL SENIOR
Immanuel Senior är en partipolitiskt 
obunden seniorförening inom Imma-
nuelskyrkans församling. Föreningens 
ledning består av åtta ledamöter, en 
adjungerad diakon och två revisorer. An-
talet medlemmar är 324 och i år har vi 
fått ungefär 10 nya medlemmar.

Intressant program 
på tisdagsträffen
Tisdagsträffens program har varit bå-
de intressant och varierat. Här följer 
ett smakprov av några rubriker från 
2018 års program: ”Populismen och 
de unga väljarna”, ”Republiken Korea: 
förr nu och dess framtid”, ”Ingmar 
Bergman 100 år”, ”Kyrkornas hemlig-
heter”, ”Mandela 100 år”, ”Året var 
1968”, ”Musica Barocca”, ”Fogelstad” 
och ”Brinn Julens ljus”.

Under vårterminen hade vi 18 träffar 
med i genomsnitt 92 besökare per gång 
och under höstterminen hade vi 16 träf-
far med i genomsnitt 97 besökare per 
samling.

Uppskattade resor och 
kulturvandringar
Immanuel Senior har under året erbjudit 
nio kulturvandringar utifrån teman som 
”Prins Eugens Waldemarsudde”, ”När 
staden slutade vid Hammarby”, ”Social-
departementet” och “Strindbergs mor-
gonpromenad”.

Årets flerdagsresa gick till Helsingfors 
och Borgå. Det blev en båtresa med 
övernattning i Helsingfors. Vi besökte 
bland annat Tempelkyrkan, Sandudds 
kyrkogård, Borgå domkyrka och Rune-
bergs museum.

Vårutflykten var en endagsresa som 
gick till Vaxholm. Där lyssnade vi på en 
konstföreläsning på Villa Akleja och be-
sökte det historiska Vaxholm.

DIAKONI
Genom kyrkans diakoni får många 
människor hjälp. Vi möter behoven ge-
nom att servera mat på Lunch i Ge-

menskap, erbjuda duschmöjlighet för 
EU-migranter, finnas som stöd i kontakt 
med socialtjänst/biståndsbedömare, ge 
ekonomiskt stöd i en mindre grad och 
genom enskilda samtal/själavård. För-
samlingens diakoner och pastorer an-
svarar också för andakter, bland annat 
på Löjtnantsgården samt gör hembesök 
till medlemmar som inte har möjlighet 
att komma till kyrkan.

Vi är tacksamma för allt stöd vi får i 
form av pengar, volontärinsatser och 
förböner. Församlingen har ett stort och 
viktigt uppdrag och genom diakonin 
gör vi verklig skillnad i många männ-
iskors liv.

Diakonigruppens ledamöter har varit: 
Inga Johansson (ordförande) Christi-
na Eliasson, Lena Fridebo Tengmark, 
Lars-Ingmar Jerkeby, Eva Hagén, Chris-
tina Östman, Per Mjönes, Lisbeth Alk-
holm, samt adjungerade i tjänsten An-
ders Segersson (diakon), Agneta Selan-
der (diakon), Elin Morén (diakoniassis-
tent) samt Anna Berndes (pastor).

En öppen kyrka 
för utsatta
Också i år har vi öppnat kyrkan vid extra 
kalla nätter för dem som inte har rätt att 
bo på stadens härbärgen. 

Under våren startade ”Värme och Vila”. 
Där får ensamkommande unga, som in-
te längre har rätt att bo i de familjehem/
boenden där de placerats på grund av 
att de har fyllt 18 år – men som vill bo 
kvar i Stockholm där de har skola och 
vänner, övernatta en natt i veckan. Vi 
finns tillsammans med andra försam-
lingar i det projektet och vid årets slut 
finns nu någonstans att övernatta var-
je veckodag. 

Under julen kunde vi ännu en gång, till-
sammans med andra församlingar och 
föreningar, välkomna många till Jul i Ge-
menskap.

Universitetskyrkan 
möter studenter
Genom Universitetskyrkan möter vi stu-
denter och personal på högskolor och 
universitet. Universitetskyrkan erbjud-
er bland annat olika mötesplatser och 
retreater, vi finns med vid minnesstun-
der när någon student eller personal 

avlider, ger möjlighet till enskilda sam-
tal om livet och tron och kan hjälpa till 
när nya studenter söker en församlings-
gemenskap. Pastor Anna Berndes arbe-
tar 50 procent av sin tjänst i Universi-
tetskyrkan.

Under våren arrangerade vi en kväll med 
en teaterföreställning som heter ”Kom-
ma ut” och ett efterföljande samtal. Un-
der hösten var vi med och arrangerade 
en föreläsning om psykisk ohälsa under 
diakonins veckor samt en bokrelease i 
november.

Uppskattat med kyrkan 
på Pride
I år arrangerades EuroPride i Stockholm 
och Göteborg och Immanuelskyrkan del-
tog liksom tidigare år i kyrkornas arbe-
te. Veckan inleddes med en ekumenisk 
gudstjänst i Immanuelskyrkan. Pastor 
Anna Berndes och medlemmar i försam-
lingen fanns med och arbetade i kyrkor-
nas tält på festivalområdet. 

Vi hade även ett sommartorg med Lena 
Frisell där temat var ”Komma ut, bort 
och hem”. Veckan avslutades med den 
ekumeniska ”Kärlekens mässa” i Stor-
kyrkan.

KULTUR OCH  
UTBILDNING
Tillfällena för kultur och utbildning är en 
del av kyrkans vardagsliv. En del av det 
är upplevelsen att se så många komma 
till kyrkan och mötas på kyrktorget, för 
att sedan gå åt olika håll för att väva, re-
novera möbler i snickarboden, delta i en 
bokcirkel eller mötas i ett bibelsamtal, 
delta i språkcafé, lyssna till ett föredrag 
eller se en utställning. Andra ger sig iväg 
till en musiklektion, sitter kvar en stund 
på kyrktorget med andra eller fikar i kaf-
festugan.

Immanuelskyrkans kyrktorg är ett av 
stans viktiga torg som bjuder in så 
många med olika anledningar att kom-
ma till kyrkan. Underskatta inte vikten 
av alla dessa vardagsmöten och vad 
kyrktorget är bra för! 

Samtal om aktuella  
frågor
Under våren bjöd vi in till två samtal 
inför höstens valrörelse. I det första 
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samtalet deltog kultur- och demokrati-
ministern Alice Bah Kuhnke (MP) och 
riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (L) 
under ledning av Erik Amnå. Utgångs-
punkten var att inte ta demokratin för 
given – ett samtal om hoten och våra 
möjligheter.

I det andra samtalet var utgångspunk-
ten hur vi kan skapa ett socialt hållbart 
Stockholm. I samtalet, som leddes av 
Claes-Göran Ydrefors, deltog socialbor-
garrådet Åsa Lindhagen (MP) och op-
positionsborgarrådet Anna König Jerl-
myr (M).

Båda dessa samtal påminde oss om vik-
ten av att skapa samtal som innehåller 
mer reflektion än konfrontation. Och att 
få ge en fråga tid.

I samarbete med Klimatriksdagen och 
nätverket KlimatSverige kunde vi inbjuda 
till flera samlingar under året med fokus 
på just den utmanande klimatfrågan.

En del av församlingens uppdrag är att i 
en mening driva ett opinionsarbete. Allt 
det vi gör sker i det offentliga rummet. 
I början av sommaren publicerade för-
samlingens pastorer ett debattinlägg i 
tidningen Dagen i anslutning till den på-
gående valrörelsen. Poängen var att mö-
ta den opinion i fromma kretsar som ut-
trycker sympati med främlingsfientliga 
hållningar.

Konst, studieresor  
och samverkan  
Under hösten har vi haft möjligheten att 
ställa ut akvareller av kyrkans konstnär 
Pär Andersson. I samband med utställ-
ningen presenterades en folder med en 
nyskriven presentation av Pär Anders-
son.

Under hösten deltog ett 20-tal deltagare 
i en studieresa till Israel och Palestina. 
Utgångspunkten var att besöka en del 

av platserna för Bibelns berättelser och 
samtidigt möta enskilda och kyrkor som 
lever mitt i det som är en av vår tids svå-
ra och långdragna konflikter. Resan ge-
nomfördes som ett samarbete med Bild-
as studiecenter i Jerusalem – Swedish 
Christian Study Center.

Under sommaren öppnade vi kyrktorget 
för tre Sommartorgskvällar med företrä-
desvis olika musikprogram. Erfarenhe-
ten är att många uppskattar program 
som dessa under sommaren.

Liksom tidigare år har mycket av det vi 
gjort skett i samverkan med andra. Så 
var det bland annat då vi under hösten 
inbjöd till ”Vetekornsdagar” tillsammans 
med Equmeniakyrkan, Equmenia och 
Bilda. Under hösten har vi också varit 
värdar för Alphas nationella konferens, 
liksom Equmenias stora ledarkonferens.
Vi har en god erfarenhet av att göra 
mycket tillsammans med andra part-
ners. På det sättet bidrar vi till att upp-
märksamma Immanuelskyrkan som en 
viktig arena för möten kring tros- och 
livsåskådningsfrågor liksom frågor i mö-
tet mellan kyrka och samhälle.

 
MISSION OCH  
BISTÅND
Mission- och biståndskommittén har un-
der året bestått av Kjell Walfridsson (ord-
förande), Carl Fries, Elie Kabwe, Jeong-
Mi Koo Jensen, Lalit Kumar, Lotta Hans-
man, Magnus Carlquist, Michael Senton-
go och Yves Mely. Representant för de 
anställda har varit församlingsförestån-
dare Ulla Marie Gunner.  

Kommittén arbetar i första hand med att 
utveckla och genomföra angelägna mis-
sionsprojekt i samarbete med Immanu-
elskyrkans två vänförsamlingar – N’dji-
li i Kinshasa i Demokratiska republiken 
Kongo och Panvel i Indien. Dessutom ut-

går stöd till teologistuderande i det ut-
satta landet Myanmar/Burma och till 
bygget av en ny kyrka i staden Kanan i 
samma land.

Ultraljudsapparater  
till N’djili
N’djili-församlingen verkar i en fattig ut-
kant av Demokratiska republiken Kongos 
huvudstad Kinshasa. De bedriver, förut-
om den evangeliserande verksamheten, 
även ett brett socialt arbete inkluderan-
de utbildning och sjuk- och hälsovård.

Församlingen har sedan många år ut-
tryckt ett starkt behov av ultraljudsappa-
ratur till sin förlossningsavdelning. Gläd-
jen blev därför mycket stor när de under 
året mottog två ultraljudsapparater, som 
blivit över vid flytten av förlossningen från 
gamla till nya Karolinska sjukhuset. Även 
annan överbliven sjukvårdsutrustning har 
kunnat skeppas iväg till Kinshasa. 

Förutom detta har vi fortsatt vårt mång-
åriga stöd till N’djilis nutritionsprojekt, 
med inriktning på undernärda barn från 
fattiga miljöer.  

Färskt vatten till  
Panvel-projekt
Panvel är en liten församling i västra de-
len av Indien. Glädjande är att medlems-
antalet har ökat så kraftigt att försam-
lingen inte längre ryms i den nuvarande 
lilla kyrkolokalen. För att stödja förverkli-
gandet av planerna på en ny kyrka har vi 
under hösten anordnat sponsorsarrang-
emanget ”Panvel Run”, vilket inbringade 
hela 84 000 kronor!

Sedan ett antal år tillbaka driver Pan-
vel-församlingen, med stöd från Immanu-
elskyrkan, ett kvinno-, barn- och utveck-
lingsarbete i den lilla byn Morba. Byinvå-
narna, som utgör en lägre och förbisedd 
hinduisk minoritetsgrupp, lever under 
mycket enkla förhållanden. ”Immanuel 
Community Center”, som färdigställdes 

”En del av församlingens uppdrag är att 
i en mening driva ett opinionsarbete. ” 
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under 2014, fungerar som en plattform 
för utvecklingsarbetet i byn. Arbetet har 
som en målsättning att stärka möjlighe-
terna till egenförsörjning för byns kvinnor. 

Under 2018 har projektet även lyckats 
lösa vattenfrågan, genom att en ledning 
med färskt vatten har dragits till byn. 
Härigenom kan byns kvinnor helhjärtat 
delta i utbildningsaktiviteterna samti-
digt som byns flickor får möjlighet att 
gå i skolan i stället för att behöva hjälpa 
sina mödrar med vattenhämtningen. En 
riktig och viktig framtidssatsning!

MILJÖ- OCH  
RÄTTVISEGRUPPEN
Gruppens medlemmar har under året 
varit: Anders Berndes (sammankal-
lande), Christina Eriksson, Ann-Kristin 
Hansson, Sten Stenbeck och Daniel Nils-
son (personalrepresentant).

Fokus under året har varit arbete med 
klimatmotioner, samt arrangerande av 
klimatevent, paneldiskussioner och se-
minarier. Ett stort tack till personal och 
volontärer, utan vars hjälp vi inte hade 
kunnat genomföra eventen!

Stort gensvar  
på motioner och event
Gruppen skrev en klimatmotion i fyra de-
lar till församlingens årsmöte och även 
en motion till Equmeniakyrkans kyrko-
konferens. Följden av det blev engage-
rade diskussioner om kyrkans klima-
tarbete, att Equmeniakyrkan gick med 
i nätverket KlimatSverige och att grup-
pen fick i uppdrag att se över Immanuel-
skyrkans miljöpolicy, kapitalplacerings-
policy och handlingsplanen kopplad till 
miljöpolicyn.

Den 6 februari arrangerade gruppen ett 
välbesökt klimatseminarium i kyrksa-
len, i samarbete med Klimatriksdagen, 
Klimataktion och tankesmedjan FORES, 
med deltagande av forskarna Kevin An-
derson, Kate Raworth, Staffan Laestadi-
us och Thomas Hahn, samt riksdagspo-
litikerna Jens Holm (V) och Jesper Skal-
berg Karlsson (M). En klimatpolitisk pa-
neldiskussion med lokalpolitiker hölls 
den 29 augusti i Waldenströmssalen.

Den 4–6 maj var gruppen representerad 

under Klimatriksdagen på Stockholms 
universitet och deltog i arbetet med 
den avslutande klimatmanifestationen 
”Tillsammans för Klimatet” den 6 maj 
i Humlegården, med talare som Martin 
Hedberg, Stina Oscarson och biskop Eva 
Brunne, samt den efterföljande klimat-
demonstrationen då cirka 2 000 perso-
ner deltog.

Gruppen deltog även i arbetet med kli-
mateventet ”Hjärtat slår för Jorden” som 
hölls den 8 september i Rålambshovs-
parken, med talare som Svante Bodin 
och Greta Thunberg, samt i den efterföl-
jande klimatdemonstrationen ”Peoples 
Climate March” genom Stockholm city, 
då cirka 3 500 personer deltog.

En uppskattad Klimatinspiratörskurs 
med cirka 40 deltagare hölls i Walden-
strömssalen den 22 september, i sam-
arbete med Klimataktion och nätver-
ket KlimatSverige. Den 30 november ge-
nomfördes klimatstrejker vid kommun-
hus i cirka 110 kommuner i Sverige, där 
en person från gruppen var en av under-
tecknarna av ett klimatrelaterat medbor-
garförslag som lämnades till politikerna 
i Stockholms stadshus.

Den 8 december, i samband med FN:s 
stora klimatmöte COP24 i Katowice, ar-
rangerade gruppen en nätverksdag i 
Waldenströmssalen tillsammans med 
KlimatSverige. Den innehöll workshops 
och Skype-kontakt med miljöorganisa-
tioner och Svenska kyrkans klimatansva-
riga på plats i Katowice. Mötet avsluta-
des med en ljusmanifestation under Cli-
mate Alarm, då kyrkklockor ringde över 
hela jorden samtidigt.

KAFFESTUGAN
Kaffestugan vill vara ett praktiskt uttryck 
för församlingens vilja till omtanke och 
ansvar för sin omgivning. Den främsta 
uppgiften är att servera kaffe i samband 
med församlingens gudstjänster. Förut-
om husmor är det många personer som 
ideellt arbetar i de olika köken och ser-
veringarna.

Immanuelskyrkans serveringskommi-
té har bestått av Sven-Evert Rönnedal 
(sammankallande) samt Daniel Nilsson 
(husmor i tjänsten). Personer från svens-
ka förmiddagsgudstjänsten, Immanuel 

153, koreanska gruppen och internatio-
nella gruppen samt personer från Imma-
nuel senior, Lunch i gemenskap, kaffe-
stugans kvällsservering och församling-
ens bemanningspool representerar sina 
respektive grupper. 

Kommittén har sammanträtt en gång och 
arbetar främst med samordning av de ge-
mensamma tillfällen för kyrkkaffe som-
martid. Kommittén har även som huvud-
mål att öka gemenskapen mellan guds-
tjänstgrupperna och genom att samlas 
tillsammans kunna utbyta erfarenheter. 
 
Immanuelskyrkans serveringsgrupp 
inom den svenska delen har bestått 
av Sven-Evert Rönnedal (sammankal-
lande och sekreterare), Daniel Nilsson 
(husmor i tjänsten), Kristina Engberg, 
Ann-Kristin Hansson, Birgitta Kindbom, 
Karin Mannervik, Britt-Marie Näs, Ewa 
Conning-Aronsson, Sofie Sahlstedt, Ewa 
Widén och Kerstin Mjönes. Gruppen har 
träffats två till tre gånger per termin och 
beslutar bland annat om utbudet på det 
svenska kyrkkaffet samt utbudet vid för-
samlingens kvällsöppna kafé på månda-
gar, tisdagar och onsdagar.
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Medlemsantalet var vid årsskiftet 1 368.

PERSONAL
Personalförändringar

Börjat:
Elin Morén Diakoniassistent vikariat, februari. 
Mats Engen Administrativchef, maj. 
Tobias Frelin Pastor, augusti åter från tjänstledighet

Slutat:
Anette Engkvist Administrativ chef, mars. 
Jakob Molander Diakoniassistent, september föräldraledighet. 
Ulf  Bergsviker Pastor vikariat, augusti. 
Berg Holmgren Ungdomsledare, oktober. 
Claes-Göran Ydrefors Pastor, december

MEDLEMSINFORMATION
Medlemsantalet var vid årsskiftet 1368. Under året upptogs 
39 medlemmar i församlingen, varav 11 på bekännelse, 5 på 
flyttningsintyg från församling inom Equmeniakyrkan och 23 
från församling som tillhör annat samfund/kyrka. 

98 medlemmar har lämnat församlingen. Av dessa har 27 av-
lidit, 11 flyttat till annan församling som tillhör Equmeniakyr-
kan och 24 har utträtt av annan anledning. Det har även gjorts 
en genomgång bland våra medlemmar som har utvandrat och 
36 har avskrivits som medlemmar eftersom de varit utvandra-
de minst fem år. 

Ur församlingsboken
Församlingsboken visar att 4 barn har döpts in i Kristus och att 
8 personer har på bekännelse döpts in i Kristus. 14 barn har 
burits fram för att ta emot Herrens välsignelse. 

Med vördnad och tacksamhet nämner vi namnen på dem som 
under året fått hembud.

Kerstin Gustafson 2 januari
Jenny Lindström 15 januari
Sun-Jung Yu 23 januari 
Sigvard Litton 26 januari
Birgitta Robertsson 4 februari
Anders Mjönes 24 februari
Sonja Grandien 1 mars
Erik Blennberger 2 mars
Anders Jakobson 7 mars
Inga Rask 11 mars
Faith Radabe 13 mars
Margareta Hedberg 28 mars
Verna Jogehag 19 april
Tage Eriksson 20 april
Barbro Ågren 29 maj
Lennart Alvarsson 9 juni
Sture Erixon 7 juli
Gunhild (Gun) Berg 11 juli
Gertrud Karnebäck 21 augusti
Birgit Broddesson 30 september
Birgitta Olofsgård 2 oktober
Elfride Peterberg 28 oktober
Febe Öhlander 3 november
Iris Gustafsson 6 november
Sven-Erik Fjällman 14 december
Eva Larson 19 december
Marianne Lannersten 21 december

”Till tjänst för Guds rike!”

Bilder berättar! Den här bilden berättar om god och glad arbetsgemenskap i Immanuelskyrkans personalgrupp! Här finns mycket krea-
tivitet, skratt, delade bekymmer och omsorg som sträcker sig till församlinglingsmedlemmar och längre. Här finns administratörer, dia-
koner, musiker, pastorer, ungdomsinriktade medarbetare, vaktmästare och fler! Till tjänst för Guds rike!

Vi som jobbar i Immanuelskyrkan
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Immanuelskyrkans vision

lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från 
hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till gudstjänst 
på flera språk och under många former och traditioner. Vi vär-
desätter mångfald och vill att vår församling präglas av värme, 
kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn och ung-
domar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa. Här 
ska alla kunna känna sig hemma.
Det är här jag hör hemma – vem jag än är, var jag än kom-
mer från

• i en gemenskap utan gränser
• bland troende från hela världen
• i en gemenskap som berör
• i en växtplats för min tro

Uppdrag
Vårt uppdrag utgår från Jesus uppmaning att sprida evan-
gelium till alla. Vi vill göra detta med varsamhet. Varje män- 
niska ska mötas med respekt för hennes integritet, sökande 
och värdighet.

Vårt förhållningssätt
lmmanuelskyrkan vill vara en välkomnande och kärleksfull ge-
menskap. Vi förenas i en tro på Jesus men har inga kategoriska 
svar på teologi, andlighet och bibelsyn. Vi värdesätter att alla 
är unika och vill erbjuda en kultur med respekt och tillit inför 
sätt att tolka, söka och uttrycka kristen tro.

lmmanuelskyrkan är en församling med ett uppdrag. Vi är 
en gemenskap som firar gudstjänst på flera språk och som 
samlar en mångfald av människor från hela världen. Sekte-
rism, dömande och nedvärdering av andra hör inte hemma i 
vår kyrka. Vår ständiga ambition är att stärka människors ge-
menskap, att överbrygga kulturella och sociala barriärer – så-
väl i vår församling som i samhället.

En livskraftig kyrka är i ständig förändring. För oss är det 
viktigt att alla – oavsett ålder och situation – kan känna sig 
hemma i lmmanuelskyrkan. Historia och tradition ska förenas 
med nyskapande och utveckling. I praktiken ställer det krav på 
ömsesidighet och kärlek, en kultur som är accepterande och 
inlyssnande inför varandras erfarenheter.

Vi vill gestalta respekten för mångfald i alla våra samman-
hang. Det genomsyrar vår syn på fromhet, teologi, språk, för-
samlingssyn, äktenskap, sexualitet, musik, ungdomsarbete 
och mycket annat i gudstjänstliv och verksamhet. Vi utgår från 
ett vi, inte från ett ”vi och dom”.

Församlingens uppdrag och vision ska leda oss i vårt arbe-
te. Vi värdesätter frivillighet och delaktighet – det idee lla enga-
gemanget är omistligt och något vi alltid arbetar för att stärka. 
Våra beslutsvägar är demokratiska och öppna och vi värdesät-
ter kommunikation och dialog. Vi är en del av samhället och 
vill genom vårt förhållningssätt sträva efter att respektera och 
stödja människor utifrån sina egna livssituationer. Vi är en öp-
pen och välkomnande kyrka. 

koncernen Immanuels organisation

Bolagskoncernen Probitas är verksam 
inom affärsområdena fastigheter, hotell, 
äldrevård och värdepapper. Bolagskon-
cernen ägs till 100% av Immanuelskyr-
kan och syftet är att skapa en delfinan-
siering till Immanuelskyrkans verksam-
het. 

Bolagskoncernens tillgångar består hu-
vudsakligen av de fastigheter som Pro-
bitas AB äger. Alla koncernens verksam-
heter bedrivs i egna fastigheter. Tillgång-
arna i finansiella instrument ägs av Im-
manuelskyrkan direkt men förvaltas av 
bolagskoncernen. 

Totalt finns det ca 200 st årsanställda, 
varav ca 170 st i Probitas-koncernen.  
De flesta anställda jobbar inom hotell-
verksamheten (ca 95 st) och äldrevården 
(ca 55 st).

Vårt uppdrag utgår från 
Jesus uppmaning att sprida 

evan gelium till alla.

Immanuelskyrkans  
Förvaltnings AB har i 
uppgift att förvalta  
Immanuelskyrkans till-
gångar som är placerade 
i finansiella instrument.

Vd Samuel Borg

I M M A N U E L S KY R K A N

Immanuelskyrkan är en kristen församling i centrala Stockholm 
med drygt 1 400 medlemmar. Församlingen är internationell och 
har gudstjänster på tre olika språk. Immanuelskyrkan ingår i sam-
fundet Equmeniakyrkan. 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner

Probitas äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av drygt 90 000 kvadrat-
meter. Fastigheterna består av mestadels kontor, hotell och bo-
städer. Ca en tredjedel av ytan hyrs ut internt inom koncernen.

Vd/koncernchef Samuel Borg

Hotel Birger Jarl är ett 
fyrstjärnigt hotell beläget 
i centrala Stockholm  
(Tulegatan 8). Hotellet 
har 271 hotellrum, en 
konferensvåning med ka-
pacitet för 550 personer 
samt bar och restaurang. 

Vd Marianne Hultberg

Hotel Tegnérlunden är ett 
trestjärnigt hotell beläget 
vid parken Tegnérlunden 
mitt i Stockholm. Hotellet 
har 102 hotellrum samt 
en frukostmatsal.

Vd Marianne Hultberg

Löjtnantsgården bedriver 
äldrevård med kristen vär-
degrund på Östermalm 
(Löjtnantsgatan).  
Boendet har 55 vård-
platser varav 28 omvård-
nadsplatser och 27  
demensplatser.

Vd Karin Jönsson

Hotel Micro är ett 
enstjärnigt hotell med  
33 kabinrum inrymt i  
bottenvåningen på Hotel  
Tegnérlunden.

En av Probitas fastighe-
ter ägs via ett dotterbolag 
(Probitas Resedan 3 AB). 

Vd Samuel Borg
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KOSTNADER

Utfall 2018

FörsamlingsstyrelseEkonomi

Verksamheten beskrivs övergripande här i årsredovisningen. 
Vi gör många bra saker men vi kan göra ännu mer och än-
nu bättre. Ditt bidrag är värdefullt och behövs!

Var med 
och utveckla 

församlingens 
arbete!

** När intäkterna är större än kost-
 naderna hamnar ”diffen” som 
 ett överskott i kostnadsstapeln.

INTÄKTER

* Finansiella intäkter minus  
finansiella kostnader. 
 

Offrande och 
verksamhetens

intäkter

Utdelning från 

Probitas

Finans-

netto*

Det församlingen erhåller från sin vär-
depappersportfölj (finasnettot) tillsam-
mans med utdelningen från Probitas gör 
att vi kan ha en stor och öppen kyrka 
mitt i Stockholm med personal som hän-
givet delar med sig av sina olika kompe-
tenser, se staplarna här bredvid. 

För att vår församling ska kunna fortsät-
ta med en bred och gedigen verksamhet 
är ditt personliga stöd, både praktiskt 
och ekonomiskt, en mycket viktig del. Vi 
hoppas att du vill vara med och bidra på 
ett tydligt sätt även fortsättningsvis.

Vår önskan är att givandet skulle öka 
med 7% (ca 300 000 kr) under 2019!

För att ta ett räkneexempel. Om hälften 
av församlingens medlemmar (ca 700 
st) skulle öka sitt nuvarande offrande 
med 900 kr under ett år och hålla fast 
vid det skulle det kunna finansiera en 
heltidstjänst exempelvis bland våra barn 
och ungdomar eller inom diakoniverk-
samheten.

1 2
3

4 5

6 7

8 9 10 11

12

13
14

 1 Tobias Olsson, adjungerad, Equmenia Immanuel Stockholm
 2 Hans-Olof  Hagén
 3 Mats Engen, i tjänsten, administrativ chef
 4 Gunilla Hjelmåker
 5 Malin Emmoth
 6 Claes Jonsson
 7 Roelof  Hansman
 8 Ingrid Östlund
 9 Kristina Gustafsson 
10 Ulla Marie Gunner, i tjänsten, församlingsföreståndare
11  Vida Afua Attah
12 Stephen James, ordförande
13 Cathrin Sjöström, sekreterare, i tjänsten.
14 Joel Dutt

Saknas på bilden: Emma Darelid, Mats Bernö och Peter Dobers.

Det finns flera sätt att ge en ekonomisk gåva till församlingen:

Stående överföring* • Bankgiro 181-0936 • Plusgiro 44 93-3 • Kort • Kollekt (kontanter) • Kyrkoavgift*

Swish Svenska 123 418 3224 • Swish Internationella 123 189 1308 • Swish Koreanska 123 184 9843  

*kontakta ek ass Robin Taubert, robin.taubert@immanuelskyrkan.se

Verksamhets-
kostnader

Personal-

kostnader

Lokal-

kostnader

Årets överskott**
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Nyckeltal – Siffror kort & gott
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Några nyckeltal för Immanuelskyrkans församling

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Missionsverksamhetens intäkter 10 538 9 970 10 115 11 380 10 743 11 616 
 – därav insamlade medel 3 887 3 752 4 781 3 706 3 665 3 703
 – därav kyrkoavgift 1 170 1 071 850 835 824 852
 – därav testamentsmedel 87 0 0 2 837 2 590 3 363 
 
Missionsverksamhetens kostnader –37 497 –38 445 –36 504 –36 161 –35 975 –32 952

Resultat missionsverksamheten –26 959 –28 475 –26 389 –24 781 –25 232 –21 336 

Probitas – ränta och utdelning 20 000 20 000 20 000 20 000 16 305 21 241

Finansnetto övrigt 6 772 8 924 5 958 7 868 4 021 11 363

Årets resultat –186 449 –431 3 087 –4 905 11 268 

* Fr o m 2015 endast utdelning.
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Årsredovisning
Org nr 802001-5668 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLINGIMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668

 

 

Styrelsen för Immanuelskyrkans församling får härmed avge sin årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2018. Förvaltningsberättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess 
ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern. 
  
Förvaltningsberättelse 
  
Information om verksamheten 
Immanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Församlingens vision ”Det är här jag hör 
hemma, vem jag än är, var jag än kommer från” är utgångspunkten för vår pastorala och diakonala verksamhet. 

Fem gudstjänster firas varje söndag på fyra språk: svenska, engelska, koreanska och portugisiska.  

Församlingen bedriver även barn- och ungdomsverksamhet, musikskola, bönegrupper, diakonalt arbete, familjeverksamhet, 
musikverksamhet med flera körer, seniorverksamhet med uppskattade föreläsningar och resor m m. 

Immanuelskyrkan håller öppet i stort sett varje dag och människor möts i många olika sammanhang. Över 500 frivilliga är 
engagerade med varierande uppgifter i en mångfald av verksamheter.  

Församlingen äger bolagskoncernen Probitas AB med verksamhet inom fastighet, hotell, senior-, student- och vårdboende.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  
Verksamhetsplan 

Församlingens verksamhetsplan fokuserar kring fyra prioriterade områden: 1: Diakoni – människor i utsatta livssituationer; 2: 
Barn och tonår, unga vuxna och familj; 3: Volontärer och ledarskap; 4: Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna. För 
att nå detta behöver församlingen arbeta med större delaktighet i de demokratiska processerna, fördjupa kommunikationen 
och öka givandet. 

Diakoni – människor i utsatta livssituationer 

Inom diakonin är mötet i centrum och utgångspunkten är omsorgen om medmänniskan. Varje människa kan vara i behov av 
diakonin. Inom diakonin arbetar anställda och volontärer till stöd för ensamma, gamla och människor i utsatthet. Lika viktigt 
är uppdraget externt, i Stockholm, där tjänsten för medmänniskan sker i nära samarbete med Ny Gemenskap och andra 
församlingar. Under extra kalla nätter öppnades kyrkan för övernattningar. Nytt för året är att kyrkan också stått öppen en 
natt i veckan för en mindre grupp unga ensamkommande utan bostad. 

Barn och tonår, unga vuxna och familj 

Att tillgodose alla åldrars behov av tro och gemenskap i vår kyrka är ett arbete som alltid funnits i centrum. Därför behöver 
unga människor ha platser där de uttrycker sin tro, bidrar till församlingens strategiska arbete och får möjlighet att pröva 
olika uppgifter. Konfirmationen är gemensam för hela församlingen och sker i samverkan med flera församlingar inom 
Equmeniakyrkan. Ett trettiotal tonåringar både från Immanuelskyrkan och från andra församlingar i Stockholm gick genom 
Konfirmation 2018. Equmenia Immanuel Stockholm fortsätter att utveckla sin verksamhet med planer för scoutkår bland 
annat.  

 

 

 

 

Volontärer och ledarskap 

En församling som Immanuelskyrkan vilar i många delar på att medlemmar och vänner ger av sin tid i olika 
förtroendeuppdrag, såväl i ledaruppdrag som i praktiska handlingar. Vid årsmötet väljs människor till mer än 500 uppdrag. 
Under året pågår ständigt en förnyelse av olika grupper där några lämnar och andra kommer till. Vissa uppdrag syns inte i 
årsmöteshandlingar utan sker t ex då församlingen behöver hjälp vid övernattningar i kyrkan, då det är extra kalla nätter, 
eller vid lunch i gemenskap. Medarbetarna vid vår informationsdisk får vara ett exempel på en stor grupp frivilliga som 
regelbundet lägger sin tid på att vara närvarande och stödja dem som kommer till kyrkan. Vid några tillfällen under året har 
volontärskapet uppmärksammats och utvecklats genom utbildning och samtal. 

Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna 

Immanuelskyrkan har en tydlig struktur där varje språkgrupp har sitt verksamhetsråd, engelska, koreanska och svenska. I 
det svenska verksamhetsrådet möts representanter för två gudstjänster, kl. 11 och kl 16. Dessutom har en ny grupp knutits 
till den svensktalande verksamheten: gudstjänst på portugisiska och spanska och också ett språkcafé. Förutom de 
gemensamma verksamheter som redan nämnts firades gudstjänster, fasteandakter och knytkalas tillsammans. Det arbete 
som valberedningen genomför är en viktig del av församlingens gemensamhet. Alltmer delas information om vad som sker i 
de olika språkgrupperna så att alla kan välja utifrån helhetens erbjudanden. Personalens samverkan är här väsentlig. 
Styrelsen och råden träffades i november till en samtalsdag för att diskutera församlingens arbete samt att spana in i 
framtiden. Vad kommer att påverka oss och hur utvecklar församlingen en verksamhet som svarar mot olika förändringar i 
samhället? 

Delaktighet, kommunikation och givande 

En ny utformning av årsmötet togs fram på årsmötet 2018 som ett sätt att försöka öka delaktighet på denna viktiga högtid. 
Styrelsekandidater introducerades på ett särskilt möte två veckor före årsmötet och gruppdiskussioner kring olika 
verksamheter hölls en vecka före årsmötet. På årsmötet serverades en lättare lunch under vilken en del av mötesagenda 
bearbetades. Styrelsen ser gärna att nya innovationer såsom nya mötesformer tas fram som ett led i att öka delaktighet av 
församlingens medlemmar. 

Givandet vilar på människosynen att varje person har fått gåvor och talanger att dela med sig av. Det sker i det frivilliga 
arbetet, genom anställdas gåvor men också i det ekonomiska givandet. Att ge efter sin förmåga är utgångspunkten. 
Givandet bör vara långsiktigt och regelbundet. Styrelsens kommunikationsutskott formades om under 2018 till 
kommunikations- och insamlingsutskott för att stärka banden mellan offrandet och kommunikation. En kampanj 
genomfördes i höstas för att öka antal medlemmar som offra via kyrkoavgiften, precis som i 2017. Kommunikations- och 
insamlingsutskottet fortsätter jobba i kampanjform för att höja medvetenhet och offrandet kring församlingens fyra 
prioriterade områden. 

Under året har arbetet med en ny hemsida startat. En projektledare anställdes och analyser av möjliga målgrupper har 
utförts såväl externt som internt. 
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Några utropstecken 

Pastor Claes Göran Ydrefors gick i pension vid årsskiftet 2018/2019. 

Mats Engen tillträdde posten som administrativchef i maj 2018. 

Pastorer och diakoner har beredskap för att ge stöd i kyrkan och till enskilda. Under året har dessa fortsatt förlagt 
eftermiddagstimmar till kyrktorget, så långt som möjligt.  

Under sommaren genomfördes läger för konfirmander på Björkögården, ungdomsläger i Holsbybrunn, resa för 
andraårskonfirmander till Taizé i Frankrike. På novemberlovet åkte den internationella ungdomsgruppen till Frankrike för ett 
årligt europeiskt läger. 

Immanuel Seniors föreläsningar på tisdagar har fortsatt samla en växande skara åhörare, i genomsnitt 107 personer.  

I november träffades styrelsen och de 3 verksamhetsråden till en dag av samtal och planering tillsammans. Över trettio 
personer, både volontärer och pastorer, tillbringade en hel lördag för att lära känna varandra och de olika 
gudstjänstfirandegruppers verksamheter och för att identifiera olika framtidstrender som behöver beaktas när nya 
verksamheter och vidareutveckling av befintliga verksamheter planeras. 

Församlingen fick 39 nya medlemmar under året. 27 medlemmar har avlidit. 14 medlemmar har flyttat till andra församlingar. 
57 medlemmar har utträtt av andra anledningar, varav 42 till andra länder. 
 
I samband med att målningen av Sigfrid Södergren. Den s.k. Kongomålningen, togs ned från Kaffestugans väggar, 
beslutade församlingen att en skrift skulle produceras med dokumentation kring målning och med koppling till mission. Görel 
Byström Janarv fick i uppdrag att vara redaktör för boken, där flera av församlingens medlemmar och andra medverkar. 
Boken presenterades i början av oktober med titeln ”Uppdrag-Kongo. Berättelsen om ett konstverk”. Både missionens 
historia och dagens situation i Kongo har tagit plats i boken, samt även olika perspektiv på målningen. 
 
Kvalitativa effekter av verksamheten 
  
En kyrka behöver vara trovärdig sitt budskap. En kyrka måste ha en levande diakoni som inte bara tar hand om sina egna 
utan också om utsatta i samhället i stort. Det bekräftar olika hälsningar som kommer församlingen till del. För andra, dock ett 
fåtal, provocerar kyrkans öppenhet. Ibland får vi säga: vi är en kyrka – därför kommer vi också att se fattiga och utsatta 
människor bland oss. Arbetet med människor i olika nödsituationer för också församlingarna i Stockholm tillsammans och 
det är tydligt att staden behöver det vi kan erbjuda och som kyrkorna bäst erbjuder tillsammans.  
 
De senaste åren har ungas ökande psykiska ohälsa uppmärksammats i forskningen. Genom att ge plats för barn och unga i 
söndagsskolor, tonårsgrupper, konfirmation, mässa för unga, en omfattande musikskola vill vi hävda att vi är med och 
stödjer och ger dem utrymme. Vi erbjuder unika arenor och mötesplatser. Kontakten med flera vuxna vid sidan av skola och 
familj är något vi kan erbjuda men också utveckla vidare. De ledare och den personal som i olika verksamheter ger stöd och 
bekräftelse ger en effekt som inte går att mäta på kort sikt men som sett i backspegeln kan ha haft avgörande betydelse.  
 
I Stockholm finns många ensamhushåll. Många som bor ensamma är äldre. Den fina verksamhet som Immanuel Senior 
erbjuder ger äldre en möjlighet till gemenskap och utflykter varje vecka, verksamheter som också kan vidga de egna 
kontaktnäten. Lägenheterna på Löjtnantsgatan 8 och verksamheten där ger möjligheter till nära kontakter för den som 
önskar och församlingen erbjuder alla boende på Löjtnantsgatan, inklusive vårdboendet på Löjtnantsgården och i 
samverkan med andra boende, ett regelbundet gudstjänst- och andaktsliv. 
 
  

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Bolagskoncernen 

Fastighetsrörelsen har efter räkenskapsårets slut förlängt hyresavtal gällande ca 11 000 kvm kontor. Förlängningen innebär 
att bolaget säkrar stora delar av vakansrisken och intäktsutvecklingen på de kommersiella uthyrningarna under en 10-
årsperiod. 

 
Flerårsöversikt (Tkr)           
Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014 
Intäkter 350 487 325 487 343 901 306 583 296 568 
Rörelseresultat 71 222 46 504 72 056 50 163 40 882 
Resultat efter finansiella poster 56 071 34 839 57 189 36 365 16 970 
Balansomslutning 1 396 803 1 201 987 1 250 746 1 244 153 1 236 227 
            
Församlingen 2018 2017 2016 2015 2014 
Missionsverksamhetens intäkter 10 538 9 970 10 115 11 380 10 743 
Missionsverksamhetens kostnader -37 497 -38 445 -36 504 -36 161 -35 975 
Resultat från finansiella investeringar 26 772 28 924 25 958 27 868 20 326 
Årets resultat -186 449 -431 3 087 -4 905 
Balansomslutning 299 541 300 925 299 011 299 121 297 433 

 
 
Resultat och ställning 
 
Församlingens kostnader uppgick till 37,5 Mkr, vilket är 2,3 % lägre än föregående år. Gåvomedlen uppgick till 5,1 Mkr, 
varav 4,4 Mkr har använts i det egna arbetet. Kampanjen som gjordes för kyrkoavgiften under hösten 2017 har nu gett 
resultat, vilket inneburit ökade intäkter för året på drygt 0,1 Mkr. Församlingen har ett förbättrat resultat från 
Missionsverksamheten och en god avkastning från sin värdepappersportfölj har gjort att underskottet stannade på 0,2 Mkr.  

Värdepappersportföljen har under året även haft en lägre värdestegring då skillnaden mellan det bokförda värdet och 
marknadsvärdet på bokslutsdagen var 8,7 Mkr, jämfört med 23,3 Mkr ett år tidigare. 

Sedan drygt tre år tillbaka har Immanuelskyrkans Förvaltnings AB uppdraget att förvalta församlingens tillgångar som är 
placerade i finansiella instrument. Förvaltningen regleras i ett avtal som upprättats mellan församlingen och bolaget där mål, 
placeringsregler och etiska riktlinjer, vilka fastställts av församlingsstyrelsen, ingår som en bilaga.   

Immanuelskyrkans tillgångar i värdepapper skall investeras för att stödja församlingsverksamheten så att församlingens 
långsiktiga likviditet och finansiering säkras. Förvaltningen skall inrikta sig mot värdepapper som har en hög direktavkastning 
och som kan omsättas med lätthet. Placeringar skall inte göras i företag vars verksamhet står i strid med församlingens tro 
och ideologiska principer. 

Församlingen är ekonomiskt sett beroende av avkastningen från de egna bolagen men även av den allmänna utvecklingen 
på de finansiella marknaderna och givetvis av församlingens offrande.   
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Bolagskoncernen 

Fastighetsrörelsen har ökat sin nettoomsättning med ca 25 Mkr. Fastighetsrörelsen har förvärvat en fastighet på Dalagatan 
13 från Fabege under april 2018. Fastigheten är till största delen anpassad för kontor men innehåller även åtta 
bostadslägenheter. Fastighetsförvärvet gjordes genom köp av bolaget Probitas Resedan 3 AB (fd Fabege Resedan 3 AB) 
och baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 215 Mkr. 

Hotellverksamheten har haft ett bra år med mycket god efterfrågan på både logi och konferenser. 

Löjtnantsgården har levererat vård med hög kundnöjdhet, vilket visar sig i en lång kö och hög beläggning. 

Lån har utökats med 165,0 Mkr upp till 951,4 Mkr.  

De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 10,9 Mkr (11,8 Mkr), Probitas 
Resedan 2 AB 1,3 Mkr, Hotel Tegnérlunden AB 4,2 Mkr (5,3 Mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 0,1 Mkr (0,2 Mkr), 
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 0 Mkr (0 Mkr) och Probitas AB 59,7 Mkr (37,1 Mkr).  

De goda resultaten i samtliga bolag och det låga ränteläget gör att bolagskoncernen efter finansiella poster kan redovisa ett 
överskott på 76,3 Mkr, vilket är 21,9 Mkr bättre än föregående år. 

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 39,6 Mkr (22,4 Mkr). 

 
Förändring av eget kapital 

Församlingen (Tkr) 
Reserv- 

fond 
Förvaltade 

fonder 
Fria 

reserver 
        

Belopp vid årets ingång 247 362                     86 
                  46          

458 
Årets resultat                                                                                                     -86                   -186 
Belopp vid årets utgång 247 362 0 46 272 
    
        

Koncernen (Tkr) 
Aktie- 

kapital 
Förvaltade 

fonder 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat 

          
Belopp vid årets ingång 0 86 0 287 845 
Årets resultat    -86   39 613 
Belopp vid årets utgång 0 0 0 327 458 
          

 
 
  

 

 

Församlingen (Tkr)                                     Totalt 
Belopp vid årets ingång                             293 905 
Årets resultat                                                   -186 
Förvaltade fonder                                              -86 
Belopp vid årets utgång                          293 633 

 
Koncernen (Tkr)                                         Totalt 
Belopp vid årets ingång                             287 931 
Årets resultat                                              39 613 
Förvaltade fonder                                             -86 
Belopp vid årets utgång                         327 458 

 
Koncernens och församlingens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar. 
 
Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och två temahelger. Styrelsen arbetar genom tre utskott: 
ekonomiutskottet, personalutskottet och kommunikations- och insamlingsutskottet. Utskotten förbereder ärenden till 
styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrative chefen samt beslutar på delegation inom sina 
respektive ansvarsområden.  

Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets och Immanuelskyrkans Förvaltnings 
AB:s styrelser. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de övriga tre helägda dotterbolagen. 

Församlingen har inbjudits till 5 församlingsmöten, varav ett var årsmöte. 

Framtida utveckling för församlingen 

Styrelsen är angelägen om att bredden av verksamheterna fortsätter utvecklas tillsammans med medlemmar och vänner. Att 
kunna möta människors behov av både de stora mötesplatserna i t ex gemensamma gudstjänster eller genom kvalificerade 
konserter är lika viktiga som de många möten som sker i mindre grupper, vare sig det är av praktisk karaktär eller i samtal 
och bön. Här krävs en öppenhet för flexibilitet och förändring. Ett arbete som initierats och fungerat under en tid kan behöva 
bytas ut mot nya former.  
 
Styrelsen ser att givandet både tar nya former och visade en signifikant ökning under 2018. Att vara delaktig och ta ansvar 
för sin församling också ekonomiskt är en utmaning som styrelsen fortsätter att prioritera.  
 
Fastighetsbolaget Probitas fortsätter att utvecklas genom att fastigheterna förädlas. Vi gläds med deras framgångar och den 
trygghet som det skapar för församlingen. För att förvaltningen ska vara stabil och långsiktig krävs reparationer, förvärv och 
modernisering. Det är mycket kostsamt. Församlingen ligger därför kvar på samma utdelning från Probitas.  
 
Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och alla frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2018 och önskar 
alla Guds rika välsignelse. 
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 Not 2018-01-01       2017-01-01
  2018-12-31      2017-12-31

     

Nettoomsättning 2 339 937  315 516

Övriga rörelseintäkter 12 0

Gåvor och kollekter 4 4 417 3 976

Testamentsmedel 87 0

Insamlade medel till speciella ändamål 5 641 847

Övriga intäkter 6 5 394  5 148

350 487 325 487

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  -18 801  -17 500

Övriga externa kostnader 5,7,8,9,11 -101 709  -106 440

Personalkostnader 10 -120 378  -117 686

Avskrivningar 15 -38 361  -37 342

Övriga rörelsekostnader -16 -15

 -279 265  -278 983
     

Rörelseresultat 2 71 222  46 504
     

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 13 7 491  9 640

Övriga ränteintäkter 0 -4

Räntekostnader  -22 642  -21 301

 -15 151  -11 665
     

Resultat efter finansiella poster  56 071 34 839
     

Skatt på årets resultat 14 -16 457  -12 488

     

ÅRETS RESULTAT  39 613  22 352
     

Koncernens Resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar

   

  Not 2018-12-31   2017-12-31
TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

          

Materiella anläggningstillgångar 15       

Byggnader och mark   957 250   760 527

Pågående om- och tillbyggnader   2 481   3 356

Inventarier   110 218   115 698

Summa materiella anläggningstillgångar   1 069 949   879 581
          

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga fordringar 22 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 152 966 171 146

Summa finansiella anläggningstillgångar   152 988   171 146
          

Summa anläggningstillgångar   1 222 937   1 050 727
          

Omsättningstillgångar         

          

Varulager         

Råvaror och förnödenheter   386   466

Summa varulager 386 466
          

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar   10 881   9 283

Kortfristiga fordringar   2 439   13 832

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 7 437   6 545

Summa kortfristiga fordringar   20 757   29 660

Kassa och bank   152 723   121 134
          

Summa omsättningstillgångar   173 866   151 260
          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 396 803   1 201 987

Koncernens Balansräkning
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  Not 2018-12-31   2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

          

Eget kapital       

Annat eget kapital inklusive årets resultat 327 458   287 845

    327 458   287 845

Förvaltade fonder 21 0   86

Summa eget kapital   327 458   287 931
        

Avsättningar       

Uppskjuten skatteskuld 22 26 053   27 820

Summa avsättningar   26 053   27 820
          

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 23, 24, 25 951 456   786 456

Summa långfristiga skulder   951 456   786 456
          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   14 479   16 287

Aktuella skatteskulder   17 723   18 440

Övriga skulder   7 766   10 413

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 51 868   54 640

Summa kortfristiga skulder   91 836   99 780
          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 396 803   1 201 987
            

Koncernens Balansräkning    

enligt indirekt metod  Not 2018-12-31   2017-12-31

Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat   71 222   46 504

  
38 361 37 342

-31 0

- testamentsmedel -87 0

-79 7

0 -4

Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 5 411 5 842

-22 642 -21 301

Betald inkomstskatt -18 941 -3 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten         
före förändringar av rörelsekapital   73 214   65 090

Kassaflöde från förändringar i verksamhets-/rörelsekapital:       
Förändring av varulager   80   35

Förändring av fordringar   8 904   -6 895

Förändring av leverantörsskulder   -1 808   1 017

Förändring av övriga rörelseskulder   -5 419   8 385

Kassaflöde från den löpande verksamheten   74 971   67 633
          
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -228 828   -36 554

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 120   0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -44 141 -89 451

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   64 402 96 004

Förändring av långfristiga fordringar -22 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -208 469   -30 000
          
Finansieringsverksamheten       
Upptagna lån 165 000 0

Amorteringar av skulder 0 -89 700

Testamentsmedel 87 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   165 087 -89 700
      
Årets kassaflöde   31 589   -52 067

Likvida medel vid årets början   121 134   173 201

          
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 152 723   121 134

- övriga ej likviditetspåverkande poster

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Koncernens Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

- resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar



36 37

Org nr 802001-5668 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLINGIMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668

   

Not      2018-01-01       2017-01-01
      2018-12-31       2017-12-31

 
Missionsverksamhetens intäkter  

Gåvor och kollekter 4 4 417 3 976

Testamentsmedel  87 0

Insamlade medel till speciella ändamål 5 641 847

Övriga intäkter 6 5 394 5 148

Summa 10 538 9 970
 

Missionsverksamhetens kostnader  

Anslag 7 -882 -914

Medel som insamlats för speciella ändamål 5 -641 -847

Övriga externa kostnader 9, 11 -8 709 -9 145

Personalkostnader 10 -20 428 -20 756

Kyrkhyra 11 -5 909 -5 921

Avskrivningar 15 -928 -863

Summa -37 497  -38 445

Resultat missionsverksamheten -26 959 -28 475

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 12 20 000 20 000

Resultat från övriga värdepapper och fordringar    

som är anläggningstillgångar 13 7 491 9 640

Kapitalkostnader -718 -716

Summa 26 773 28 924

Resultat efter finansiella poster -186 449

ÅRETS RESULTAT -186 449

Församlingens Resultaträkning    

Not 2018-12-31  2017-12-31
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15

Inventarier  2 133 2 562

Summa materiella anläggningstillgångar 2 133 2 562

Finansiella anläggningstillgångar 16

Aktier i Probitas AB 17 110 000 110 000

Andelar i Bostadsrättsföreningar 18 958 958

Övriga värdepapper 19 152 008 170 188

Summa finansiella anläggningstillgångar 262 966 281 146

Summa anläggningstillgångar 265 099 283 708

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 179 175

Fordringar hos koncernföretag 388 400

Övriga fordringar 399 1 730

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 695 509

Summa kortfristiga fordringar 1 661 2 814

Kassa och bank 32 781 14 403

Summa omsättningstillgångar 34 442 17 217

SUMMA TILLGÅNGAR 299 541 300 925

Församlingens Balansräkning
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enligt indirekt metod   2018-12-31 2017-12-31
    
Den löpande verksamheten   
Resultat från missionsverksamheten   -26 959 -28 475

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 928 863

- resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -19 0

- testamentsmedel -87 0

Övriga ej likviditetspåverkande poster -86 0

Utdelning 20 000 20 000

Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 5 411 5 842

Erlagd ränta och andra likviditetspåverkande poster -718 -716

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital   -1 529 -2 485

Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital:       
Förändring av fordringar   1 153 -880

Förändring av leverantörsskulder   -234 292

Förändring av övriga rörelseskulder   -878 1 169

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 489 -1 904
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -601 -436

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 120 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -44 141 -89 451

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   64 402 96 004

Kassaflöde från investeringsverksamheten   19 781 6 118
        
Finansieringsverksamheten
Testamentsmedel 87 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 87 0

Årets kassaflöde   18 378 4 214

Likvida medel vid årets början   14 403 10 189

        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   32 781 14 403

Församlingens Kassaflödesanalys   

Not 2018-12-31  2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Reservfond 247 362 247 362

Balanserat resultat 46 458 46 009

Årets resultat -186 449

293 633 293 820

Förvaltade fonder 21 0 86

Summa eget kapital 293 633 293 906

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 618 849

Skulder hos koncernföretag 0 3

Övriga kortfristiga skulder 1 660 1 457

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 3 630 4 711

Summa kortfristiga skulder 5 908 7 020

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 299 541 300 925

Församlingens Balansräkning
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Noter 
 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals 
kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 
I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 
tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett 
resultat som avviker från den angivna summan. 
 
Immanuelskyrkans församlings årsredovisning och 
koncern-redovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).  
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 
 
Koncernredovisning 
Immanuelskyrkans församling upprättar 
koncernredovisning. Företag där Probitas AB innehar 
majoriteten av rösterna på årsstämman klassificeras som 
dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. 
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten.  
 
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet. 
 
Intäkter 
Intäkter avseende missionsverksamheten redovisas då 
betalning erhållits. Nettoomsättningen består av 
hyresintäkter, hotell- och restaurangintäkter samt 
vårdintäkter. Uthyrningen klassificeras som operationell 
leasing eftersom den avser hyresavtal där ekonomiska 
fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i  
Allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren.  
 
Hyresintäkterna redovisas i den period uthyrningen avser, 
och inte vid aviseringstillfället. Betalningar, inklusive en 
första rabatterad hyra, enligt dessa avtal redovisas linjärt 
över leasingperioden. 
 
 
 
 

Intäkter från vidaredebiterbara kostnader bruttoredovisas. 
Intäkter avseende hotell och konferenser redovisas i takt 
med att tjänsterna tillhandahållits. Kostnader för 
internetförsäljning avräknas från omsättningen. 
Vårdintäkter redovisas i den period som bidragen avser. 
Ränteintäkter redovisas i den period de avser. 
 
Utländska valutor 
Vinster och förluster på fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter 
alternativt övriga rörelsekostnader. 
 
Låneutgifter 
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera pågående 
ombyggnad räknas in i anskaffningsvärdet till den del 
räntan hänför sig till ombyggnadsperioden. Övriga 
låneutgifter redovisas som kostnader i den period till vilken 
de hänför sig. 
 
Nedskrivningar 
Varje balansdag görs en bedömning om det finns någon 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Finns sådan indikation beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Är återvinningsvärdet lägre 
än det redovisade värdet, skrivs tillgången ner till 
återvinningsvärdet. 
 
Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
 
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 
som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas 
inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga 
fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring 
sker inom överskådlig framtid. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. 
 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 
redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget 
kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget 
kapital 
 
 
  

Fordringar och skulder 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns 
en legal rätt till kvittning. Fordringar tas upp till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras 
till förvärvet av tillgången. 
 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras.  Utrangeringar redovisas 
under posten Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar. Tillkommande utgifter som avser 
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i 
förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. 
 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. 
 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en 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. Företagets mark 
har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Byggnader: 
  Stomme och stomkompletteringar 60-150 år 
  Fasad, yttertak och fönster 30-100 år 
  Inre ytskikt, vitvaror, köksinredning 30-75 år 
  Värme-, VA-, el-system och hiss 30-55 år 
Inventarier: 
  Byggnadsinventarier 5-15 år 
  Övriga inventarier 5 år 
 

 

 

 

 

Finansiella poster 

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 som är räntefria eller som löper med ränta som 
avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat 
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som 
ränteintäkt i resultaträkningen. 
 
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. 
 
Finansiella instrument 
Posten övriga värdepapper består huvudsakligen av aktier 
samt räntebärande placeringar. Innehaven innehas på lång 
sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis 
till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas 
aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om 
nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen av 
nedskrivningsbehovet sker enligt portföljmetoden. 
 
Koncernen har, i syfte att hantera den finansiella risken 
avseende låneportföljen, ingått ränteswapavtal. Detta 
innebär att rörlig ränta byts mot fast ränta och på så sätt 
skyddas koncernen och moderföreningen mot 
ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas 
eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i 
posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och 
periodiseras över avtalstiden.   
Ränteinstrumenten uppfyller kriterierna för 
säkringsredovisning varför de ej värderas till verkligt värde 
vid bokslutstillfället. Verkligt värde framgår av not till 
balansposten Skulder till kreditinstitut. Upplupna 
räntekostnader har redovisats i balansräkningen. 
 
Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag 
för inkurans har gjorts. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen i moderföreningen och koncernen 
upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- eller 
utbetalningar. 
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Koncernen och Församlingen

Uppskattningar och bedömningar
Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter
Företaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inga variabler som påverkar 
värderingen har ändrats jämfört med tidigare värdering.

Not 2 Nettoomsättningens/rörelseresultatets fördelning
Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande.

Koncernen 2018 2017
Nettoomsättning
Hotell- och restaurangverksamhet 148 813 146 953
Hyresintäkter 144 614 126 677
Vårdintäkter 42 742 40 993
Övriga intäkter 3 768 893
Summa 339 937 315 516

Koncernen 2018 2017
Rörelseresultat  
Missionsverksamheten -26 959 -28 475
Fastighetsförvaltning 83 468 58 204
Hotellverksamhet 15 109 17 057
Vårdverksamhet 107 229
Övrig verksamhet -503 -511
Summa 71 222 46 504

Koncernen
Leasing och lokalhyra 2018 2017
Leasingavtal där företaget är leasegivare

Inom 1 år 101 093 95 916
1-5 år 307 537 405 920
Senare än 5 år 0 2 711
Summa 408 630 504 547

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Församlingen 2018 2017

Försäljning till koncernföretag (% av summa missionsverksamh. intäkter) 0% 0%
Inköp från koncernföretag (% av missionsverksamhetens kostnader) 20% 19%

Not 4 Gåvor och kollekter 2018 2017
Koncernen/Församlingen
Veckooffer, kollekter och gåvor 3 247 2 905
Kyrkoavgift 1 170 1 071
Summa 4 417 3 976

Not 5 Insamlade medel till speciella ändamål 2018 2017
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan

Mission i Sverige 90 58

Mission i andra länder, varav 66 tkr från adventsmarknaden 165 155

Pastors- och Diakonutbildning 34 41

Equmeniakyrkan ofördelade 0 78

Equmenia 37 64

66 67

150 67

Mission Myanmar (Burma) 58 69

Unicef 9 0

Katastrofhjälp 13 0

Talita 0 10

Diakonia 0 29

Jul i Gemenskap 0 126

Ny Gemenskap 1 15

Världens Barn 6 18

SIRA 0 9

Övrigt 12 41

Summa 641 847

Not 6 Övriga intäkter  2018 2017
Koncernen/Församlingen
Serveringsintäkter 893 893

Deltagaravgifter studiecirklar 318 361

Läger 244 372

Avgifter musikskolan 1 505 1 328

Bostadsrätter och hyrda lägenheter 1 051 1 025

Övrigt 1 383 1 170

Summa  5 394 5 148

Not 7 Anslag 2018 2017
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan 50 95

Equmeniakyrkan Region Stockholm 214 158

Sociala Missionen 60 60

SIRA 55 50

Ny Gemenskap 150 150

Stockholms frikyrkoråd 118 118

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa 68 45

Vänförsamling Panvel/Indien 68 45

Tysta Hjälpen - akut hjälp 36 15

Equmenia Immanuel Stockholm 0 100

Immanuel Senior 60 60

Övriga anslag 3 17

Summa 882 914

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa, varav 66 tkr från adventsmarknaden

Vänförsamling Panvel/Indien, varav 66 tkr från adventsmarknaden
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Immanuel Senior 60 60
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Summa 882 914
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Koncernen och Församlingen
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Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
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Företaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inga variabler som påverkar 
värderingen har ändrats jämfört med tidigare värdering.
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Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande.
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Vårdintäkter 42 742 40 993
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Koncernen 2018 2017
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Inom 1 år 101 093 95 916
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Not 8 Övriga externa kostnader
Koncernen
I övriga externa kostnader ingår fastighetsskatt med 13 455 tkr (13 372 tkr) för koncernen. 

Not 9 Arvoden och kostnadsersättningar 2018 2017
Koncernen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsarvode 845 845

Skatterådgivning 0 0

Summa 845 845

Församlingen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 212 178

Summa 212 178

Not 10 Personalkostnader 2018 2017
Medeltalet anställda
Koncernen  

Kvinnor 135 137

Män 66 66

Summa 201 203

Församlingen
Kvinnor 16 15

Män 14 15

Summa 30 30

Könsfördelning församlingsstyrelse 2018 2017
Kvinnor 6 7

Män 7 6

Summa 13 13

Löner och andra ersättningar 2018 2017
Koncernen  

Styrelse och VD 4 144 4 059

Övriga anställda 79 258 76 738

Summa 83 402 80 797

Sociala kostnader 34 250 33 972

  varav pensionskostnader till styrelse o VD 1 234 1 496

  varav pensionskostnader till övriga anställda 5 562 5 555

Forts Not 10 Personalkostnader 2018 2017
Församlingen
Styrelse  0 0

Övriga anställda 13 867 13 935

Summa 13 867 13 935

Sociala kostnader 5 281 5 664

  varav pensionskostnader till styrelse  0 0

  varav pensionskostnader till övriga anställda 1 220 1 446

Församlingens personalkostnader
Löner 13 867 13 935

Sociala kostnader 4 061 4 218

Pensionskostnader inkl löneskatt 1 220 1 446

Övriga personalkostnader 1 280 1 157

Summa 20 428 20 756

Not 11 Övriga externa kostnader 2018 2017
Församlingen
Arvoden inkl soc kostnader 348 255

Arvoden juridiska personer 514 473

Varuinköp 709 609

Läger 489 613

Instrumentvård 283 180

Transporter, resor och bilkostnader 142 319

Studiecirkelkostnader 232 241

Försäkringar och avgifter 424 364

Förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier 485 427

Kontorsmaterial 117 164

Leasing kontorsmaskiner o kaffemaskiner 200 201

Telefon och porto 459 371

Trycksaker 123 144

Webb och kommunikation 387 230

Annonser 196 296

IT-kostnader/Dataservice/Databehandling inkl dataprogram 321 525

Städning och lokalunderhåll 1 356 1 304

Säkerhet, teknik och ljud, installations- och div elarbeten 0 195

Blommor 140 146

Revisionskostnader 212 178

Inhyrd Ekonomichef 184 698

Bostadsrätter och hyrda lägenheter 712 676

Övrigt 676 538

Summa 8 709 9 145
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Forts Not 11 övriga externa kostnader 2018 2017
Församlingen
Leasingavtal där moderföreningen är leasetagare

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 353 tkr (258 tkr) och kostnadsförda lokalhyror uppgår till 5 909 tkr (5 921 tkr).

Inom 1 år 6 262 6 168

1-5 år 31 310 30 840

Senare än 5 år 0 0

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag 2018 2017
Församlingen
Aktieutdelningar 20 000 20 000

Summa 20 000 20 000

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2018 2017

Koncernen
Aktieutdelningar 5 411 5 842

Realisationsvinster 6 798 7 315

Realisationsförluster -4 718 -3 517

Summa 7 491 9 640

Församlingen
Aktieutdelningar 5 411 5 842

Realisationsvinster 6 798 7 315

Realisationsförluster -4 718 -3 517

Summa 7 491 9 640

Not 14 Skatt på årets resultat 2018 2017
Skatten avser bolagskoncernen i sin helhet.

Koncernen
Aktuell skatt -18 223 -13 740

Uppskjuten skatt 1 766 1 252

Summa -16 457 -12 488

Avstämning av effektiv skatt 2018 2017
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 56 071 34 839

Skatt enligt gällande skattesats 22% -12 336 22% -7 665

Ej avdragsgilla kostnader -8 623 -8 725

Ej skattepliktiga intäkter 3 972 4 318

Skattemässiga justeringar avseende byggnader 322 -262

Skattefri reavinst vid försäljning av dotterbolag 0 0

Underskottsavdrag -2 0

Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner -1 556 -1 406

Redovisad effektiv skatt 32% -18 223 39% -13 740

Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 997 625 974 261

Årets inköp 219 179 24 914

Årets omklassificering 672 1 565

Försäljning och utrangering -389 -3 115

Utgående anskaffningsvärde 1 217 087 997 625

Ingående avskrivningar -237 098 -217 335

Försäljning och utrangering 211 1 172

Årets avskrivningar -22 951 -20 935

Utgående avskrivningar -259 837 -237 098

Utgående planenligt restvärde 957 250 760 527

Specifikation av koncernens fastighetsinnehav 2018-12-31 2017-12-31

Fastighetsbeteckning Bokfört värde Bokfört värde
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 487 473 497 755

Hälsan 4, Tegnérgatan 4 11 649 11 855

Hälsan 5, Tegnérgatan 6 5 382 5 337

Facklan 5, Tegnérgatan 40 9 848 10 028

Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 46 644 46 090

Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 22 389 22 863

Resedan 5, Odengatan 80-82 23 262 23 793

Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 12 092 11 625

Berget 1, Västmannagatan 15 20 355 20 767

Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 24 781 25 396

Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 38 754 39 612

Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 850 884

Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 80 863 83 381

Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 197 897 201 693

Resedan 3, Dalagatan 13 215 563 0

Summa 1 197 802 1 001 079
Avgår: Internt eliminerad del av anskaffningsvärden -240 552 -240 552

Utgående anskaffningsvärde 957 250 760 527

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 956 400 759 643

Verkligt värde 3 638 000 2 976 900
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Koncernen
Byggnader och mark
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Utgående anskaffningsvärde 957 250 760 527

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 956 400 759 643

Verkligt värde 3 638 000 2 976 900

Forts Not 11 övriga externa kostnader 2018 2017
Församlingen
Leasingavtal där moderföreningen är leasetagare

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 353 tkr (258 tkr) och kostnadsförda lokalhyror uppgår till 5 909 tkr (5 921 tkr).

Inom 1 år 6 262 6 168

1-5 år 31 310 30 840

Senare än 5 år 0 0

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag 2018 2017
Församlingen
Aktieutdelningar 20 000 20 000

Summa 20 000 20 000
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2018 2017
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Realisationsvinster 6 798 7 315
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Not 14 Skatt på årets resultat 2018 2017
Skatten avser bolagskoncernen i sin helhet.

Koncernen
Aktuell skatt -18 223 -13 740

Uppskjuten skatt 1 766 1 252

Summa -16 457 -12 488

Avstämning av effektiv skatt 2018 2017
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 56 071 34 839

Skatt enligt gällande skattesats 22% -12 336 22% -7 665

Ej avdragsgilla kostnader -8 623 -8 725

Ej skattepliktiga intäkter 3 972 4 318

Skattemässiga justeringar avseende byggnader 322 -262

Skattefri reavinst vid försäljning av dotterbolag 0 0

Underskottsavdrag -2 0
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Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter
Merparten av koncernens fastigheter innehas för långsiktig uthyrning till företag (kommersiella lokaler) och till privat-

personer (bostäder). Samtliga fastigheter förutom Sjöbrisen 157 klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. 

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs

av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende

den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderings-

metoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern 

värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastigheternas verkliga

värde.

Alla koncernens förvaltningsfastigheter värderades 2018 till 3 638 000 tkr (varav moderbolaget 3 448 000 tkr) av en

oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen

 genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar.

Inför årets bokslut har det gjorts en bedömning av det verkliga värdet med den externa värderingen från 2018 som grund. 

Bedömningen är att fastigheterna har samma värde som vid den externa värderingen 2018. 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31
Pågående om- och tillbyggnader
Ingående anskaffningsvärde 3 356 2 936

Årets inköp 2 482 3 356

Omklassificering -3 357 -2 936

Utgående anskaffningsvärde 2 481 3 356

Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 236 247 228 961

Årets inköp 7 168 8 282

Försäljningar och utrangeringar -306 -2 368

Omklassificering 2 685 1 372

Utgående anskaffningsvärde 245 794 236 247

Ingående avskrivningar -120 550 -108 447

Försäljningar och utrangeringar 205 2 339

Årets avskrivningar -15 230 -14 442

Utgående avskrivningar -135 575 -120 550

Utgående planenligt restvärde 110 219 115 698

Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 19 402 18 966

Årets inköp 601 436

Försäljningar och utrangeringar -101 0

Utgående anskaffningsvärde 19 901 19 402

Ingående avskrivningar -16 840 -15 977

Årets avskrivningar -928 -863

Utgående avskrivningar -17 768 -16 840

Utgående planenligt restvärde 2 133 2 562

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  171 146 173 902

Investeringar 44 141 89 451

Försäljningar -62 321 -92 207

Utgående anskaffningsvärde 152 966 171 146

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 281 146 283 902

Investeringar 44 141 89 451

Försäljningar -62 321 -92 207
Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 262 966 281 146

Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 19 402 18 966

Årets inköp 601 436

Försäljningar och utrangeringar -101 0

Utgående anskaffningsvärde 19 901 19 402

Ingående avskrivningar -16 840 -15 977

Årets avskrivningar -928 -863

Utgående avskrivningar -17 768 -16 840

Utgående planenligt restvärde 2 133 2 562

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  171 146 173 902

Investeringar 44 141 89 451

Försäljningar -62 321 -92 207

Utgående anskaffningsvärde 152 966 171 146

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 281 146 283 902

Investeringar 44 141 89 451

Försäljningar -62 321 -92 207
Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 262 966 281 146

Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter
Merparten av koncernens fastigheter innehas för långsiktig uthyrning till företag (kommersiella lokaler) och till privat-

personer (bostäder). Samtliga fastigheter förutom Sjöbrisen 157 klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. 

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs

av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende

den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderings-

metoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern 

värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastigheternas verkliga

värde.

Alla koncernens förvaltningsfastigheter värderades 2018 till 3 638 000 tkr (varav moderbolaget 3 448 000 tkr) av en

oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen

 genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar.

Inför årets bokslut har det gjorts en bedömning av det verkliga värdet med den externa värderingen från 2018 som grund. 

Bedömningen är att fastigheterna har samma värde som vid den externa värderingen 2018. 

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31
Pågående om- och tillbyggnader
Ingående anskaffningsvärde 3 356 2 936

Årets inköp 2 482 3 356

Omklassificering -3 357 -2 936

Utgående anskaffningsvärde 2 481 3 356

Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 236 247 228 961

Årets inköp 7 168 8 282

Försäljningar och utrangeringar -306 -2 368

Omklassificering 2 685 1 372

Utgående anskaffningsvärde 245 794 236 247

Ingående avskrivningar -120 550 -108 447

Försäljningar och utrangeringar 205 2 339

Årets avskrivningar -15 230 -14 442

Utgående avskrivningar -135 575 -120 550

Utgående planenligt restvärde 110 219 115 698
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Not 17 Aktier i dotterföretag
Församlingen Antal
Dotterföretag Andel aktier Andel
Probitas AB 100% 100 000 100%

Summa

Aktier ägda av dotterföretag
Hotel Birger Jarl AB 100% 30 000 100%

Immanuelskyrkans Vård AB 100% 10 000 100%

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 100% 100 100%

Hotel Tegnérlunden AB 100% 1 000 100%

Probitas Resedan 3 AB 100% 1 000 100%

Summa   

        

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:       
  Org nr   Säte
Probitas AB 556534-9734 Stockholm

Hotel Birger Jarl AB 556102-0826   Stockholm

Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257   Stockholm

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 556534-9742   Stockholm

Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427   Stockholm

Probitas Resedan 3 AB 556785-2651 Stockholm

Not 18 Andelar i bostadsrättsföreningar 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Järnvägsmannen, Wargentinsgatan 5 12 12

Birgersgården, Birger Jarlsgatan 99 15 15

Jägaren, Döbelnsgatan 31 15 15

Solsidan, Östermalmsgatan 75 30 30

Valand 10, Hälsingegatan 35 25 25

Lindormen 21, Styrmansgatan 17 B 161 161

Brahe, Brahegatan 46 700 700

Summa 958 958

Not 19 Övriga värdepapper 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Aktier och aktiefonder  Bokfört värde Bokfört värde

ABB  0 331

Alfa Laval  1 187 1 187

Assa Abloy 0 1 508

Atlas Copco   2 567 3 014

Autoliv  0 2 238

Axfood 1 556 1 556

Billerudkorsnäs 0 892

Castellum  1 979 1 979

Essity 3 048 1 989

Handelsbanken  950 2 622

Hennes & Mauritz  0 234

Hexagon 0 1 223

ICA Gruppen 1 769 1 769

Indutrade  500 500

Industrivärden  1 330 1 330

Investor 4 004 3 417

Inwido 1 012 0

Kinnevik 0 1 972

MTG 1 007 0

NCC  1 630 0

Nordea Bank  2 407 1 554

Sandvik  3 472 2 156

SEB  3 467 3 734

Skanska  510 1 530

SKF  255 2 749

Swedbank  4 064 2 112

Swedish orphan biovitrum 1 440 0

Tele 2  3 029 2 172

Tieto  1 567 1 567

Volvo  3 780 4 254

Danske Bank 0 577

Novo Nordisk 971 971

Pandora 0 814

Nordic Equities Fond 6 453 6 289

Nordic Equities Fond global stars 2 000 0

Etisk Global Indexfond 13 600 15 754

RBC Funds global Equity Focus 5 065 5 031

Goldman Sachs aktieindexobligation 10 000 6 000

Summa 84 618 85 025

Not 19 Övriga värdepapper 2018-12-31 2017-12-31
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Nordic Equities Fond global stars 2 000 0

Etisk Global Indexfond 13 600 15 754

RBC Funds global Equity Focus 5 065 5 031

Goldman Sachs aktieindexobligation 10 000 6 000

Summa 84 618 85 025

Not 17 Aktier i dotterföretag
Församlingen Antal
Dotterföretag Andel aktier Andel
Probitas AB 100% 100 000 100%

Summa

Aktier ägda av dotterföretag
Hotel Birger Jarl AB 100% 30 000 100%

Immanuelskyrkans Vård AB 100% 10 000 100%

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 100% 100 100%

Hotel Tegnérlunden AB 100% 1 000 100%

Probitas Resedan 3 AB 100% 1 000 100%

Summa   

        

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:       
  Org nr   Säte
Probitas AB 556534-9734 Stockholm

Hotel Birger Jarl AB 556102-0826   Stockholm

Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257   Stockholm

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 556534-9742   Stockholm

Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427   Stockholm

Probitas Resedan 3 AB 556785-2651 Stockholm

Not 18 Andelar i bostadsrättsföreningar 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Järnvägsmannen, Wargentinsgatan 5 12 12

Birgersgården, Birger Jarlsgatan 99 15 15

Jägaren, Döbelnsgatan 31 15 15

Solsidan, Östermalmsgatan 75 30 30

Valand 10, Hälsingegatan 35 25 25

Lindormen 21, Styrmansgatan 17 B 161 161

Brahe, Brahegatan 46 700 700

Summa 958 958
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Forts Not 19 2018-12-31 2017-12-31
Andra värdepapper Bokfört värde Bokfört värde

Berling Media AB  135 135

Nordea Futura 182 182

Summa 317 317

Räntebärande placringar och räntefonder Bokfört värde Bokfört värde

Företagsobligationsfond 12 827 13 587

Dynamisk Räntefond 0 10 024

High Yield Fond 4 837 10 000

Adrigo Hedge Fond 10 105 10 105

SEB Asset Selection 0 5 000

Brummer Multi Strategy 5 000 5 000

Symbiotics sicav, sek 5 000 5 000

Symbiotics sicav, lux 5 000 5 000

Credit Oppurtunity 10 000 10 000

Private Markets 10 000 10 000

Private Equity Oppurtunity 4 306 1 130

Summa 67 073 84 846

Bokfört värde Bokfört värde

Övriga värdepapper totalt 152 008  170 188

Marknadsvärde Övriga värdepapper totalt  Marknadsvärde Marknadsvärde

- Aktier och aktiefonder 92 857 105 995

- Andra värdepapper 200 203

- Räntebärande placeringar och räntefonder 67 653 87 155

Summa 160 710  193 353

Marknadsvärdet för Berling Media AB saknas då bolaget ej är noterat på någon marknad.

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2018-12-31  2017-12-31
Koncernen
Förutbetalda försäkringspremier 889 764

Förutbetald tomträttsavgäld 2 789 2 765

Förutbetald hyra 143 143

Övriga förutbetalda kostnader 3 567 1 851

Upplupna intäkter 48 696

Övriga poster 0 326

Summa 7 436 6 545

Församlingen
Förutbetalda försäkringspremier 41 40

Förutbetald hyra 143 143

Övriga poster 510 326

Summa 695 509

Not 21 Förvaltade fonder 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Stipendiefonden 0 86

Summa 0 86

Not 22 Avsättningar 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 5 993 6 203

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 20 060 21 617

Summa 26 053 27 820

Not 23 Långfristiga skulder 2018-12-31   2017-12-31
Koncernen
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut 951 456 786 456

Summa 951 456 786 456

Not 24 Ränteinstrument 2018-12-31   2017-12-31
De ränteinstrument som innehas uppfyller kriterierna för säkringsredovisning

och redovisas därför inte till verkliga värden i balansräkningen. 

  

Koncernen/Församlingen
Verkligt värde
Ränteswapavtal med negativt verkligt värde -60 523 -66 500

Summa -60 523 -66 500

Nominellt belopp på lån avseende ränteinstrument
Utestående ränteswappar 575 000   575 000

Summa 575 000   575 000

Not 21 Förvaltade fonder 2018-12-31 2017-12-31
Församlingen
Stipendiefonden 0 86

Summa 0 86

Not 22 Avsättningar 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 5 993 6 203

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 20 060 21 617

Summa 26 053 27 820

Not 23 Långfristiga skulder 2018-12-31   2017-12-31
Koncernen
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut 951 456 786 456

Summa 951 456 786 456

Not 24 Ränteinstrument 2018-12-31   2017-12-31
De ränteinstrument som innehas uppfyller kriterierna för säkringsredovisning

och redovisas därför inte till verkliga värden i balansräkningen. 

  

Koncernen/Församlingen
Verkligt värde
Ränteswapavtal med negativt verkligt värde -60 523 -66 500

Summa -60 523 -66 500

Nominellt belopp på lån avseende ränteinstrument
Utestående ränteswappar 575 000   575 000

Summa 575 000   575 000

Forts Not 19 2018-12-31 2017-12-31
Andra värdepapper Bokfört värde Bokfört värde

Berling Media AB  135 135

Nordea Futura 182 182

Summa 317 317

Räntebärande placringar och räntefonder Bokfört värde Bokfört värde

Företagsobligationsfond 12 827 13 587

Dynamisk Räntefond 0 10 024

High Yield Fond 4 837 10 000

Adrigo Hedge Fond 10 105 10 105

SEB Asset Selection 0 5 000

Brummer Multi Strategy 5 000 5 000

Symbiotics sicav, sek 5 000 5 000

Symbiotics sicav, lux 5 000 5 000

Credit Oppurtunity 10 000 10 000

Private Markets 10 000 10 000

Private Equity Oppurtunity 4 306 1 130

Summa 67 073 84 846

Bokfört värde Bokfört värde

Övriga värdepapper totalt 152 008  170 188

Marknadsvärde Övriga värdepapper totalt  Marknadsvärde Marknadsvärde

- Aktier och aktiefonder 92 857 105 995

- Andra värdepapper 200 203

- Räntebärande placeringar och räntefonder 67 653 87 155

Summa 160 710  193 353

Marknadsvärdet för Berling Media AB saknas då bolaget ej är noterat på någon marknad.

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2018-12-31  2017-12-31
Koncernen
Förutbetalda försäkringspremier 889 764

Förutbetald tomträttsavgäld 2 789 2 765

Förutbetald hyra 143 143

Övriga förutbetalda kostnader 3 567 1 851

Upplupna intäkter 48 696

Övriga poster 0 326

Summa 7 436 6 545

Församlingen
Förutbetalda försäkringspremier 41 40

Förutbetald hyra 143 143

Övriga poster 510 326

Summa 695 509
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Not 25 Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen 
Ställda säkerheter för långfristiga skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 996 546 834 766

Summa Koncernen Immanuel 996 546 834 766

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader 17 665 19 571

Upplupna räntor 1 190 1 111

Förutbetalda hyresintäkter 21 508 23 045

Övriga poster 11 505 10 913

Summa 51 868 54 640

Församlingen
Upplupna personalrelaterade kostnader 2 316 3 894

Övriga poster 1 314 817

Summa 3 630 4 711

Not 27 Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut   
Fastighetsrörelsen har efter räkenskapsårets slut förlängt hyresavtal gällande ca 11 000 kvm kontor. 
Förlängningen innebär att bolaget säkrar stora delar av vakansrisken och intäktsutvecklingen på de 
kommersiella uthyrningarna under en 10-årsperiod

Stockholm den 21 mars 2019

Stephen James, ordförande                        Vida Afua Attah Mats Bernö

Emma Darelid                                                Peters Dobers Joel Dutt

Malin Emmoth                                               Kristina Gustafsson Roelof Hansman
                                                  

Hans-Olof Hagén                                          Gunilla Hjelmåker Claes Jonsson

Ingrid Östlund

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2019

Jonas Grahn                                                 Christina Gotting
Auktoriserad revisor                                   Auktoriserad revisor

Not 25 Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen 
Ställda säkerheter för långfristiga skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 996 546 834 766

Summa Koncernen Immanuel 996 546 834 766

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader 17 665 19 571

Upplupna räntor 1 190 1 111

Förutbetalda hyresintäkter 21 508 23 045

Övriga poster 11 505 10 913

Summa 51 868 54 640

Församlingen
Upplupna personalrelaterade kostnader 2 316 3 894

Övriga poster 1 314 817

Summa 3 630 4 711
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Immanuelskyrkans församling, org.nr 802001-5668 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Immanuelskyrkans församling för år 
2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderförsamlingens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförsamlingen och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
församlingen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av församlingens 
berättelse om verksamheten (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
församlingens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera församlingen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

 

 

 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av församlingens interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om församlingens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att församlingen inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Immanuelskyrkans församling för år 2018. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till församlingen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Immanuelskyrkans församling, org.nr 802001-5668 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Immanuelskyrkans församling för år 
2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderförsamlingens och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförsamlingen och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
församlingen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av församlingens 
berättelse om verksamheten (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
församlingens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera församlingen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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 2018-01-01  2017-01-01
 2018-12-31  2017-12-31

Intäkter  
Medlemsavgifter 43 41
Tisdagsträffarna: Servering 62 74
Insamlade kollekter och minnesgåvor 18 26
Insamlat till speciella ändamål 18 10
Deltagaravgifter utflykter och resor 43 117
Bidrag, Bilda och kommun 6 11
Bidrag Immanuelskyrkans församling 60 60
Övriga intäkter 4 0
Summa intäkter 254 339
    
Kostnader
Tisdagsträffarna: Servering -61  -66
Tisdagsträffarna: Besöksarvoden -84 -93
Utbetalt till speciella ändamål -18  -10
Utflykter och resor -40 -125
Trycksaker och kopiering -3 -7
Uppvaktningar -9  -9
Porto och plusgiroavgifter -5  -4
Resekostnader o transporter 0 -2
Övrigt -8 0
Summa kostnader -228  -314

ÅRETS RESULTAT 26 24

Immanuels Senior i Immanuelskyrkan  Resultaträkning

 

 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av församlingens interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om församlingens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att församlingen inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Immanuelskyrkans församling för år 2018. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till församlingen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

 

 

3 av 3 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot församlingen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot församlingen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för församlingens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 26 mars 2019 
 
 
 
 
Jonas Grahn 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
Christina Gotting 
Auktoriserad revisor 
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Immanuel Senior i Immanuelskyrkan Balansräkning       

  2018-12-31   2017-12-31
TILLGÅNGAR   

Fordringar på Immanuelskyrkans församling 59   33
        
SUMMA TILLGÅNGAR 59   33

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Balanserade medel 33 9
Årets resultat 26   24
Summa eget kapital 59   33

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 33

  

Revisionsberättelse

Undertecknade, som utsetts att granska Immanuelskyrkans Immanuel Seniors räkenskaper och förvaltning för 2018, får efter fullgjort 
uppdrag lämna följande revisionsberättelse.

Vi har tagit del av styrelsens protokoll och granskat räkenskaperna. 

Vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföring eller förvaltning i övrigt.

Med anledning av den verkställda revisionen föreslår vi

-att balans- och resultaträkningarna per 31 december 2018 fastställs.

samt att

- styrelsens ledamöter med tacksamhet beviljas ansvarsfrihet för  räkenskapsåret 2017

Stockholm den   29  februari  2019

Maud Ackeberg                            Sven-Evert Rönnedal

Produktion: PQM AB, Lubber AB. 
Text: Marco Helles, Lina Mattebo och verksamhets- 
ansvariga inom respektive område.
Foto: Johan Bohman, Marco Helles och arkivbilder.
Översättning: Lennart Simonsson, Gary Watson och 
Bernadette Ebenhotltz.
Tryck: Östertälje Tryckeri 2019.
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