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Tänk dig en cykel med fem hjul. Den ser lite konstig ut kan-
ske – i alla fall i min tanke. Hur kan den balansera? Troligen 
finns ingen sån fysisk cykel. Den kanske är helt omöjlig men 
jag vet något som skulle kunna vara en sån cykel.

I den här cykeln är hjulen lite olika stora, men det finns några 
gemensamma drag. Det finns ett nav och det finns nån slags 
däck, som håller ihop. Ja både naven och däcken sitter ihop 
med varandra. Och hjulen i sig förenas med olika stag, och 
några sitsar att sitta på. Och trampor för att driva hela här-
ligheten. 

Jag kan också se en trehjuling framför mig. Den känns bekant. 
Några sådana har vi haft i familjen genom åren. Trehjulingen 
ger ofta möjlighet till en lastyta. Och ganska bra balans. An-
dra trehjulingar är byggda för två att sitta på, tandemcyklar

Ja, ni kanske fattar. Det handlar om oss i Immanuel. Liknel-
sen haltar säkert. Cykeln är kanske omöjlig fysiskt men i min 
tankevärld rullar den, om än inte jättefort men ganska stabilt. 
Och den hänger ihop.

Jag använder sällan ordet däck i kyrkan. Men nav återkom-
mer, då nästan alltid om gudstjänst. Gudstjänsten är försam-
lingens nav – säger jag och fler än mig i vårt samfund Equ-
meniakyrkan. Gudstjänsten blir det nav varifrån mycket an-
nat utgår. Men hjulet fungerar inte bara med ett nav utan det 
behövs ekrar och däck och sånt som håller samman. I den 
här bilden blir gudstjänsten en del av församlingens liv men 
det behövs också annat. Gemenskap förstås, sammanhang. 
Men också platser för samtal, växt, planering, repetitioner, 
studier, fika…

Just nu vill jag ändå stanna till vid navet som här är försam-
lingens gudstjänster. Och jag vill lyfta glädjen över att vårt 
samfund Equmeniakyrkan nu har en gudstjänsthandbok till-
sammans. Det är ofta pastorer och diakoner som använder 
den men jag vill verkligen slå ett slag för att det är församling-
ens handbok. Här ryms så mycket i livet. Idag när jag skriver 
detta, förbereder jag en begravning med hjälp av boken. De 
senaste veckorna har jag använt den för ett par vigslar. Det 
finns ordningar och böner för barnvälsignelse, dop, konfirma-
tion men också bikt, personlig förbön och ordination av dia-
koner och pastorer. Så väldigt mycket liv ryms inom de blå 
pärmarna. 

Självklart är det gudstjänst i söndagens eller i andaktens me-

ning, vilken dag som helst, som är någon slags grund för det 
andra. Oavsett veckodag eller rum. I tidigare handböcker har 
det funnits någon slags grundordning för gudstjänst där man 
har kunnat pricka av momenten. Men i praktiken är det länge 
sedan det fungerade så. Med ekumeniska rörelser och med 
insikten om bl a kroppens delaktighet så är det inte självklart 
att ha en ”normalordning”. Handboken blir istället en resurs 
för allt som kan vara gudstjänst.

Det som är gemensamt och som skapar en tydlig identitet är 
rörelsen, formulerad i fyra flöden. Flödet markerar grundrytm 
som känns igen. Det är viktigt att det finns någon slags trygg-
het i gudstjänsten, som ju är en rit för livet, att känna igen sig 
i, att vara del av. 

Det första flödet kallas Samling. Här möter vi varandra och 
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VÄ L KOM M EN T I L L 2019 Å R S Å R SR EDOV I SN I NG

Immanuelskyrkan är i ständig förändring.  
Historia och tradition sammanflätas med 
nyskapande och utveckling. Då är det viktigt 
att ha en gemensam grund att stå på.

All verksamhet utgår från  
Immanuelskyrkans vision:

lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor 
från hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till guds-
tjänst på flera språk och under många former och traditioner. 
Vi värdesätter mångfald och vill att vår församling präglas av 
värme, kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn 
och ungdomar 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 kategoris-
ka svar på teologi, andlighet och bibelsyn. Vi värdesätter att al-
la 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 sam-
lar en mångfald av människor från hela världen. Sekterism, dö-
mande och nedvärdering av andra hör inte hemma i vår kyrka. 
Vår ständiga ambition är att stärka människors gemenskap, att 

överbrygga kulturella och sociala barriärer – såväl i vår försam-
ling som i samhället.

En livskraftig kyrka är i ständig förändring. För oss är det vik-
tigt att alla – oavsett ålder och situation – kan känna sig hem-
ma i lmmanuelskyrkan. Historia och tradition ska förenas med 
nyskapande och utveckling. I praktiken ställer det krav på öm-
sesidighet och kärlek, en kultur som är accepterande och in-
lyssnande inför varandras erfarenheter.

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

Församlingens uppdrag och vision ska leda oss i vårt arbete. 
Vi värdesätter frivillighet och delaktighet – det idee lla engage-
manget är omistligt och något vi alltid arbetar för att stärka. 
Våra beslutsvägar är demokratiska och öppna och vi värde-
sätter 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. 

Gud, ber för gudstjänsten, hälsar och berättar om dagen. Och 
vi lovsjunger Gud med glädje och tacksamhet. Här ryms ock-
så t ex dop eller tacksägelse.

Ordet – här handlar det om bibelläsning och predikan men 
också tid att låta orden sjunka in, kanske en trosbekännelse. 
Predikan vill hjälpa oss att förstå och tolka vad Guds ord kan 
betyda för oss idag. 

Delande. I delandet av gåvor, pengar, av nattvard är det viktigt 
att ge den hjälp som behövs för att delta, i tydliga instruktio-
ner. Insamlingens plats visar på ett tydligt sätt att vi har an-
svar för varandra, för kyrkan och för skapelsen. Här under-
stryks också vikten av rörelse, att tända ljus, ta emot förbön 
och förstås nattvarden. 

Sändning. Nu börjar vi vända oss utåt, både i tid och rum. Här 
kan i tacksamhet över allt som sker nämnas olika pålysningar. 
Här ber vi för världen och för oss själva och får ta emot väl-
signelsen. Ibland uttrycks sändningen som en glad lovsång – 
ibland mer som eftertanke och stillhet. 

Kan det här vara något slags livets nav? Ja, självklart tror jag 
det och vet. Ibland samlas många till gudstjänst, ibland få. 
För nav och hjul kan vara både stora och små. Men ett cen-
trum behövs, kanske i söndagens gudstjänst eller i tonårs 
andakten. Men någon sån form för att samlas, dela ord/tro/
teologi/reflektion i nuet och delande av ansvar och omsorg 
för att sen få bära med sig något vidare i livet – det kan aldrig 

upphöra att vara viktigt. Och musikens del, som skapar rytm 
och öppnar hjärtan och får hjulet att rulla ger så mycket av 
både innehåll hjälp till mening.
En gång välkomnade jag en ny medlem som sa ”jag kan in-
te förstå att inte fler har fattat hur fantastiskt skönt och viktigt 
det är att sitta ned för eftertanke och stillhet i en sån här ge-
menskap en timma i veckan. Det gör ju skillnad!”.

Kanske kan det också göra skillnad för gudstjänstfirandet att 
bli uppmärksammad på flödet och rytmen som är både för 
kropp och själ. 

En konstig femhjulig cykel som ändå hålls samman på nå-
got sätt, genom hjulens nav, genom olika kopplingar, säger 
för mig också något annat viktigt. Gudstjänsten är inte i för-
sta hand en prestation, eller en föreställning, eller en uppvis-
ning. Gudstjänsten är något vi gör tillsammans för att du och 
jag och världen behöver det. Gudstjänsten är också ett rum, 
en tid, en plats, för det heliga, det ickevärderande, det som 
inte alltid går att sätta ord på. Det heligas närvaro, det där 
som knyter samman hjärtan och händer med livets ursprung 
och mål, med den kärleksfulla goda guden, som tagit kropp 
i Jesus Kristus och som i Andens gränsöverskridande närva-
ro ibland gör det omöjliga möjligt, det trasiga helt, en gam-
mal femhjulig cykel till en spännande rörelse, en inbjudan till 
liv och kraft och framtid. 

Ulla Marie Gunner
Församlingsföreståndare
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ÅT ER BL ICK PÅ 2019

Immanuelskyrkan är en församling, men firar gudstjänster på 
fyra språk och med olika former och traditioner. Språkgrup-
perna har delvis haft olika fokus under året, vilket bidrar till att 
församlingen blir en plats där många kan känna sig hemma, 
vem man än är och var man än kommer ifrån.

Koreanska gemenskapen har inriktat sig på ämnen som till-
bedjan, att växa, utbildning, mission och mångfald. Då den 
grundläggande andliga relationen mellan församlingen och 
medlemmarna finns i gudstjänsten, har vi verkligen inriktat 
oss på att samlas för att fira gudstjänst. Vi har också studerat 
och fördjupat oss i Bibeln och ägnat oss åt två olika teman: 
”Friheten inom Kristus” samt ”Exodus”.

International Fellowship har under det gångna året inriktat 
sig på ”Djupare i Kristus, vidare i tjänst”. Vi tror att alla har 
en gåva som kan delas. Under det senaste halvåret har in-
ternationella verksamhetsrådet byggt och tillämpat struktu-
rer för att fördjupa och bredda vårt samarbete i församling-
en. När människor går med i en gemenskap och bygger re-
lationer och känner stöd, växer deras glädje och tillfredsstäl-
lelse med att tjäna. 

Den svenska gudstjänsten klockan 16, Immanuel 153, har ut-
gått från ledorden Gemenskap, Gå djupare och Ge vidare. Vå-
ren inleddes med predikotemat ”Courage Dear heart”, ett te-
ma om att Gud inte har sagt sista ordet i våra liv. Det andra 
temat, ”En sång som bär mig”, handlade om sångens kraft i 
våra liv. Höstens predikotema blev en resa tillsammans med
den svenska gudstjänsten klockan 11 och Equmeniakyrkans 
tema ”Till jordens yttersta gräns”, om de första 30 åren i den 
kristna församlingen som återberättas i Apostlagärningarna.

Den portugisisktalande språkgruppen har haft sitt första år i 
Immanuelskyrkan. Utöver att strukturera själva gruppen och 
arbetet, har vi haft en mängd gudstjänster som samman-
lagt har besökts av cirka 85 personer. Vi har också bedrivit 
språkcafé, bibelläsning, haft våffelkväll, midsommarlunch och 
kräftskiva, och mycket mer. Förutom att stärka gemenskapen 
gör dessa aktiviteter att vi når nya människor och skapar nya 
relationer – vilket märks tydligt genom att vårt nätverk har mer 
än fördubblats under året.

Den svenska gudstjänsten klockan 11 följer i stort kyrkoårets 
teman och texter. Därför var det spännande att tillsammans 
med gudstjänsten klockan 16 dela temat ”Till jordens yttersta
gräns”. Det har också varit fint att välkomna gästtalare, som 
kardinal Anders Arborelius och tidigare rektorn vid Teologiska 
Högskolan Lennart Molin. Viktigt är också att ta med röster 
som berättar om vad det betyder att finnas med i olika grup-
per i vår kyrka. Sådana berättelser delades vid uppstarten av 
höstterminen.

Immanuelskyrkan myllrar av liv, varje dag 
i veckan. Här möts människor på alltifrån 
gudstjänster och konserter till bokcirklar, 
klimatdebatter och lunchserveringar. Det är 
omöjligt att sammanfatta allt som hänt under 
ett år – men här kommer några höjdpunkter 
utifrån församlingens fyra prioriterade 
områden.
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DI A KON I – M Ä N N I SKOR I  U TSAT TA L I VS S I T UAT ION ER

Klimatkrisen drabbar många människor och vi vill ta vårt an-
svar. I februari arrangerade församlingens miljö och rättvi-
segrupp ett församlingsmöte med workshops som gav enga-
gerade diskussioner om kyrkans klimatarbete. Med slutsat-
ser från workshoparbetet som underlag tog gruppen sedan 
fram en uppdaterad miljöpolicy och kapitalplaceringspolicy 
för församlingen, samt en handlingsplan för Immanuelskyr-
kans miljöarbete, som presenterades under kyrkans årsmö-
te. Under året har gruppen även arrangerat en mängd klimat 
event i samarbete med andra aktörer och stöttat Fridays For 
Futures skolstrejker. 

Församlingen har ett särskilt ansvar för människor i närom-
rådet, men vi jobbar också med att utveckla och genomfö-
ra angelägna missions och biståndsprojekt i samarbete med 
våra vänförsamlingar i N’djili (KongoKinshasa) och Panvel 
(Indien). Vi ger också stöd till teologistuderande i det utsatta 
landet Myanmar/Burma. Arbetet leds av Immanuelskyrkans 
missions och biståndskommitté. 

Ett problem för N’djiliförsamlingen har varit den stora mängd 
vatten som samlas på kyrkans tomt under regnperioderna. 
Detta innebär risk för att kyrkans grund ska undermineras 
samt gör det svårt för besökare att ta sig torrskodda till kyr-
kan, skolan och hälsocentralen. Under 2019 har missions 

DI A KON I

Varje vecka söker sig människor till Immanuelskyrkans diako-
ni för att be om vår hjälp. Förutom att vi konkret serverar mat 
en lördag i månaden, erbjuder duschverksamhet för hemlö-
sa EUmigranter en gång i veckan och öppnar vår kyrka för 
övernattning under extra kalla vinternätter så kan de här frå-
gorna handla om behov av stöd i kontakten med biståndsbe-
dömare eller socialtjänst, frågor om ekonomiska bidrag, eller 
helt enkelt att någon sitter ner och lyssnar i ett enskilt sam-
tal. Församlingens diakoner och pastorer ansvarar också för 
andakter utanför kyrkan, till exempelvis på Löjtnantsgården, 
samt besöker medlemmar som inte längre har möjlighet att 
komma till kyrkan. 

En uppsökande grupp från internationella gruppen som he-
ter ”Sandwiches in the Street” går ut i Stockholm efter sön-
dagens gudstjänst och delar ut smörgåsar samt erbjuder sig 
att be för alla som vill ta emot. Immanuelskyrkan finns, till-
sammans med andra kyrkor och organisationer, med i flera ”I 
Gemenskap”samarbeten, som Jul i Gemenskap och Kafé i 
Gemenskap. De lördagar det är Lunch i Gemenskap i Imma-
nuelskyrkan serverar vi ungefär 350 portioner mat. Det är en
plats där många behov fylls – för några handlar det om mat 
och gemenskap och för vissa innebär det att göra en me-
ningsfull insats som har betydelse för andra.

Församlingens kaffestuga vill vara ett praktiskt uttryck för för-
samlingens vilja till omtanke och ansvar för sin omgivning, till 
exempel då både små och stora sällskap väljer att ha dopkaf-
fe eller minnesstunder i kyrkan. Den främsta uppgiften är att 
servera kyrkkaffe i samband med gudstjänster, vilket stärker 
vår gemenskap. Några stora händelser under året var serve-
ringen vid församlingens årsmöte, Kulturnatten då kaféet höll 
öppet och var välbesökt, samt helgen då Equmeniakyrkans 
sångarförbund hade sin sångkurs i Immanuelskyrkan och 200 
deltagare åt lunch och fikade.

Ordet diakoni är grekiska och betyder ”att tjäna”. 
Diakoni innebär att praktiskt stödja och hjälpa men 
också att lyssna och erbjuda gemenskap – vilket är 
en huvuduppgift för församlingen. 

och biståndskommittén därför beslutat att stödja byggnatio-
nen av en stor regnvattencistern på kyrkans tomt. 

I Panvel har Immanuelskyrkan bidragit till att sätta viktiga in-
frastrukturåtgärder på plats, bland annat genom bygget av 
”Immanuel Community Center”, vilket utgör en plattform för 
utvecklingsarbetet i byn. Genom att dra en vattenledning från 
en närliggande by har behovet av färskvatten tillgodosetts. 
Det innebär att byns kvinnor nu helhjärtat kan delta i utbild-
ningsaktiviteterna, samtidigt som flickorna får möjlighet att gå 
i skolan istället för att behöva hjälpa sina mödrar med vatten-
hämtningen. Med hjälp av vår systerkyrka HCC har vi också 
etablerat ett mikrofinansprojekt. Det förser ett antal kvinnor 
med startkapital som hjälper dem att skapa egenförsörjning 
genom egna småskaliga företag, som grönsaksodling,
djuruppfödning, med mera.

Vårt viktiga missionsarbete fortsatte i Myanmar. Vi uppnådde 
en viktig milstolpe när att vi hjälpte till att organisera bygget 
av en bostad för pastorn i vår missionskyrka.

Sociala missionen är en förening som sedan drygt 100 år har 
arbetat med att bekämpa orättvisor, ge råd och stöd och driva 
opinionsarbete på det sociala och diakonala området – som 
missionsförsamlingar (nu församlingar i Equmeniakyrkan) är 
huvudmän för. De senaste åren har organisationen sökt sin 
framtida form. Anna Ardin har genomfört en utredning och 
församlingar i Stockholmsområdet har mötts. En skola och ett 
boende har redan knoppats av för att föras in i andra organi-
sationer med liknande kompetens. Nu går samtalen in i en ny 
fas kring vad Sociala Missionen ska vara i framtiden, någon 
slags förändring kommer att ske under 2020.
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I Immanuelskyrkan finns det många barn, 
tonåringar och unga. Församlingen har ett 
stort ansvar att erbjuda dem och deras familjer 
aktiviteter och mötesplatser som ger möjlighet  
att söka, finna, uttrycka och växa i tro.

BA R N OCH TONÅ R, U NGA V U X NA OCH FA M I L J 

Koreanska söndagsskolan växte under 2019. Vi bildade där-
för två grupper utifrån olika åldrar för att ge en mer anpassad 
undervisning. Barnens föräldrar bidrog till att organisera sam-
lingarna. Detta stärkte familjernas engagemang och vilja att 
hålla igång samlingarna. Sommarkollot hjälpte barnen att för-
djupa sig mer i Guds ord och under året lånade barnen böck-
er med teman från Bibeln.

Immanuelskyrkans körer är betydelsefulla för många barn och 
unga. I mars startades en ny kör: Immanuelskyrkans Soul 
Childrenkör. Det är en kör med barn från 10 år som blandar 
dans och sång med mycket gemenskap. En höjdpunkt för kö-
ren var den internationella Soul Childrenfestivalen i Örebro 
där de sjöng tillsammans med 400 andra deltagare. I påsk 
gjordes en musikal där Rollspelsäventyret var huvudrollsinne-
havare och den dåvarande barnkören samt Soul Children bi-
drog med sång och musik. Varje termin hälsar vi också barn 

och spädbarn välkomna till babyrytmik och babykonserter. 
Det är en härlig och imponerande syn att se vårt kyrktorg fyllt 
av bara barnvagnar.

Tonårskören (Kören Över TrädTopparna, K.Ö.T.T) är viktig för 
de ungas musicerande i församlingen. De deltar aktivt i guds-
tjänstliv och konsertverksamhet. Några av årets höjdpunkter 
för kören var ett livemusikquiz samt en a capellakonsert. De 
har också medverkat i projektet ”Sånger från Immanuel” där 
ungdomar samlas för att skriva ny gudstjänstmusik. Under 
hösten fyllde unga vuxnakören Immanuel Nova 10 år. Det fi-
rades med en jubileumskonsert med musik av Steve Dobro-
gosz och en efterföljande middag.

Musikskolan Immanuel har som vision att sätta barns och 
ungdomars musikaliska utveckling i centrum. Målet är att 
som en integrerad del i vår församlingsverksamhet ge elev-
erna en bra musikutbildning med hög pedagogisk profil i en 
varm och positiv miljö. Med över 240 elever bildar Musiksko-
lan med sitt nätverk av syskon, föräldrar och mor och far-
föräldrar dessutom en enormt stor kontaktyta för församling-
en. I början av vårterminen startade Musikskolan med cello 
undervisning igen efter att vi fått en ny cellopedagog. Vid 
julavslutningen spelade hela cellogruppen på 14 personer till-
sammans, där den yngste var 7 år och den äldste 63 år. Spel-
glädjen var stor!

I församlingens breda verksamhet har nu både konfirmand-
arbetet och tonårsarbetet funnit sin gemensamma form över 
språkgruppsgränserna. I år fanns konfirmander från inter-
nationella, koreanska och svenska grupperna i ett gemen-
samt arbete. Också tonårsarbetet är nu gemensamt på fre-
dagskvällar och i en del andra aktiviteter. Detta binder förstås 
samman vår församling än starkare.

Vi gläds också över alla de barn som möts till söndagsskola 
kring den internationella gudstjänsten. Mer än hundra barn är 
inskrivna och ett stort antal frivilliga söndagsskollärare driver 
denna fina verksamhet.
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VOLON TÄ R ER & L EDA R SK A P

Församlingen är helt beroende av frivilliga 
insatser. Vår utgångspunkt är att alla kan bidra 
och att varje människas gåvor ska få hitta rätt 
plats. I det är också ledarutveckling en viktig bit.

Under våren 2019 startade Immanuel 153, som ett led i att 
stärka ledares personliga böneliv, två uppskattade kurser i 
andlig vägledning utifrån Ignatius av Loyolas arbetssätt. Vå-
rens kurser ledde fram till en helgretreat på slottet Bjärka Sä-
by utanför Linköping. Hösten fortsatte med en fördjupnings-
kurs för kvinnor.

I församlingen finns flera personer som läser teologi och fun-
derar på att bli präster och pastorer. Under året har en teolog-
grupp bestående av sex till åtta teologstudenter, främst från 
EHS, mötts för mat och samtal tillsammans med pastorer från 
församlingen. Under samlingarna har studenterna fått möjlig-
het att reflektera kring sin kallelse och sina studier, och sam-
talen har fokuserat på den brottning som detta alltid medför 
över tid. Flera i gruppen har också bidragit med sina gåvor in 
i församlingen. Vi är glada att få ge dem möjligheten att prak-
tisera det pastorala hantverket.

Svenska verksamhetsrådet bjöd under året in till några sam-
lingar där delande och samtal stod i fokus. Syftet var att stär-
ka gemenskapen och hitta vägar framåt. Rubrikerna på sam-
lingarna var ”Att leva med olika verkligheter – om generatio-
ner och individer”, ”Hur hittar en krympande kyrka sin roll 
i ett multireligiöst och multisekulärt samhälle?”; samt ”En 
välkomnande gemenskap – om att nå nya människor”. Den 
svenska gemenskapen söker sin identitet, både i att vara två 
gudstjänstgrupper, men också i att ha en mångfacetterad 
och bred verksamhet som inte är så enkel att överblicka. Det  
arbetet står därför nu i fokus för det svenska verksamhets-
rådet.
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Ett uppskattat sätt att lära känna varandra på nya sätt är ge-
nom mat och prat. Vid två tillfällen under året har alla språk-
grupper mötts kring mat och gemenskap. I början av året vid 
ett knytkalas med mycket god mat från olika håll där bland 
annat en grupp med bakgrund från Filippinerna bidrog med 
sång och berättelser. I augusti, som ett ”Välkommen åter” ef-
ter sommaren, möttes vi för barbecue. Kvällen innehöll grill-
ning på altanen mot Birger Jarlsgatan samt lekar och mat på 
kyrktorget.

Musik är ett gemensamt språk som alla kan ta del av. I början 
av året hade vi en musikgudstjänst där alla som ville inbjöds 
att vara med. Några som inte vanligtvis sjunger i våra körer 
deltog, men i huvudsak var det körsångare från körerna Imma-
nuel Nova, K.Ö.T.T och Vox Immanuel. En härlig tradition som 
vi ska försöka hålla liv i vid varje terminsstart. En av de stora 
musikhändelserna under vårterminen var Kulturnatten då fle-
ra av församlingens grupper deltog i de olika konsertevene-
mangen. Det blev en kväll att minnas som vi hoppas kunna 

fortsätta med framöver. Under vårterminen gjordes också en 
satsning på fyra AWkonserter med olika varierande program.

Alla våra gudstjänster präglas dessutom av mycket musik 
– och musiken blir ofta ett sätt att mötas över gudstjänst-
grupperna när körer och musiker deltar i olika gudstjänster. I 
svenska 11gudstjänsten deltar i huvudsak körerna Vox Im-
manuel, Immanuel Nova, K.Ö.T.T och Immanuel Gospel samt 
Immanuel Brass, men även solister och andra ensembler. 
Musikskolan har också deltagit flitigt där.

153gudstjänsternas musik har fortsatt präglats av enkelhet, 
med exempelvis nya sånger i Taizéanda. Vid några tillfällen 
har lite ovanliga ensembler bidragit med musiken, som en 
grupp med stråkar, en med tromboner och en med saxofoner. 
Även Immanuel Nova och tonårskören K.Ö.T.T har varit med.

I den koreanska gudstjänstgruppen finns en kör som sjung-
er i stort sett varje söndag. Där finns också ett ”praising te-

ÖK A D GEM ENSK A P M EL L A N GU DSTJÄ NSTGRU PPER NA

Immanuelskyrkan arbetar ständigt med att  
bjuda in nya människor och ytterligare  
stärka gemenskapen i hela församlingen.  
Vi hör alla ihop!
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am” som sjunger tillsammans med församlingen innan guds-
tjänsten. I den portugisiska gruppen träffas fem personer inn-
an gudstjänsten varje söndag och förbereder musiken. I den 
internationella gudstjänstdelen är 15–18 sångare, instrumen-
talister och ljudtekniker med i musiken vid varje gudstjänst. 
Totalt är det över 30 personer som engagerar sig i musiken i 
den gudstjänsten.

Det är enklare, både för medlemmar och andra, att ta del av 
gemenskap i mindre grupper. Immanuel 153 arbetar sedan 
flera år med att ge människor möjlighet att i den lilla grup-
pen gå djupare i sitt sökande och sin tro. Under våren ord-
nades två bokcirklar med både vana och ovana kyrkbesöka-
re som deltagare. Böckerna som grupperna läste och samta-
lade om var Söka och finna Gud i allt och Jesus, en resa ge-
nom hans liv, båda skrivna av James Martin. Under hösten 
pågick en bokcirkel utifrån boken Rummet inom dig av Chris-
topher Jamison.

Under året har församlingen också genomfört två Alpha 
kurser. Det är en grundkurs i kristen tro där man under kväll-
en äter tillsammans, lyssnar på ett kort föredrag om den krist-
na tron och sedan samtalar och diskuterar i mindre grupper. 
Hösten 2019 hade Alphakursen rekordstort deltagande med 
cirka 30 personer uppdelade i två grupper – en svensktalan-
de och en persisktalande. Flera från höstens kurs, och även 
från tidigare kurser, önskar att till våren få fördjupa sina kun-
skaper och sitt sökande om kristen tro genom fortsättnings-
kursen Beta.

I slutet av varje termin bjuds alphadeltagare och bokcirkeldel-
tagare in till fest och firande – en kväll att lära känna nya per-
soner i gemenskapen. Kursdeltagarna får möjlighet att dela 
sina erfarenheter från kurserna och lyssna till varandras be-
rättelser. Festen väcker alltid nyfikenhet att prova på nya sätt 
att gå djupare i tron.

ÖK A D GEM ENSK A P M EL L A N GU DSTJÄ NSTGRU PPER NA ÖK A D GEM ENSK A P M EL L A N GU DSTJÄ NSTGRU PPER NA



18 19

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

Immanuelskyrkans administrations främsta
uppgift är att ge service till våra församlings-
medlemmar, våra verksamhetsområden och
övriga personer som vistas i våra lokaler i
olika aktiviteter sju dagar i veckan, året runt.

Immanuelskyrkans administration består av engagerade 
medarbetare som arbetar inom olika områden. 

På ekonomiavdelningen ser vi till att fakturor betalas i tid, 
fakturerar musikskoleelever, räknar våra otaliga kontantkas-
sor samt gör ekonomiska rapporter och bokslut som under-
lag för beslut till ledningen, ekonomiutskottet och styrelsen. 

Personalavdelningen arbetar med personalfrågor, ger perso-
nalutskott och styrelse underlag för beslut samt betalar ut lö-
ner till de anställda. Sekreterarna arbetar med allt mellan him-
mel och jord, såsom medlemsservice, protokoll och GDPR, 
och är framför allt ett stort stöd för vår föreståndare, adminis-
trativa chef och verksamhetsansvariga.

Kommunikatören ser till att vi når ut med information genom 
våra digitala kanaler t.ex. nyhetsbrev, hemsidan och Face-

booksidan, producerar tidningen Immanuel, flyers och affi-
scher samt tar fram ny kommunikationsplan och analyserar 
vad som händer i omvärlden och samordnar opinionsarbetet. 

Vi har en assistent som backar upp våra musikavdelningar 
och ser till att programblad produceras till våra gudstjänster. 
ITansvarig ser till att mobiler, datorer och våra system fung-
erar så att vi kan utföra arbetsuppgifterna.

Immanuelskyrkan har en stor verksamhet i lokaler som mäter 
över 6 000 kvadratmeter i fem våningsplan. Många människor 
passerar dörrarna varje dag, lokaler ska iordningställas, åter-
ställas och scener ska monteras med mera. Att allt fungerar 
i våra lokaler ser våra lojala medarbetare inom kontors och 
fastighetsservice till. De sliter hårt för att ge service och gör 
sitt yttersta för att alla besökare ska bli nöjda.

Internationella gruppen har under året lanserat hemgrupper 
i olika delar av Storstockholm. Den första hemgruppen in-
spirerade många när de delade vittnesbörd under en guds-
tjänst. Gruppen samlar familjer med olika bakgrund och ålder 
två gånger i månaden för gemenskap, bibelstudier och bön. 
Vuxna och barn skapar djupare relationer och band. I okto-
ber prövade vi intresset att skapa fler regionala hemgrupper. 
Hittills har fler än 50 personer sagt sig vara intresserade av 
att vara med i en regionalgrupp och sju personer har accep-
terat att vara värdar.

Kultur och utbildningsgruppen har bland annat arrangerat 
olika samtal i samband med predikobesök, som t ex med kar-
dinal Anders Arborelius, Tomas Ericsson och Lennart Molin. 
I början av hösten samverkade vi med Teologiska Högskolan 
kring ett panelsamtal mellan den amerikanske teologen Pa-
trick J Deneen, Joel Halldorf, lärare vid EHS/THS i Bromma, 
samt Per Svensson, ledarskribent på Dagens Nyheter. Temat 
var ”Christ and the Common life: The Churches and the Re-
vitalization of Democracy”.

Immanuel Senior är en partipolitiskt obunden seniorförening 
inom Immanuelskyrkans församling, som ordnar välbesökta 
och uppskattade föreläsningar och resor, öppna för alla in-
tresserade. Tisdagsträffens program har i år haft rubriker som 
”Nobels fredspristagare 2018”, ”Frikyrkorna och demokratins 
genombrott” och ”Rebellkirurgen – om erfarenhet av sjukvård 
i Etiopien”. Årets resor gick till Norbergs Bergslag, Ekholmen, 
Bohuslän och Sigtuna – dessutom ordnades flera kulturvand-
ringar på olika teman. Immanuel Senior anordnar också bibel-
samtal och musiklyssnarcirkel i två mindre grupper.

I september genomfördes en uppskattad historisk vandring 
till olika platser kopplade till Immanuels ursprungsförsamling-
ar, med guiderna Bo Olsson och Göran Gunner som svarade 
för intressanta historiska fakta. 

Immanuelskyrkans julmarknad under första adventshelgen 
har länge varit en tradition för församlingen, för att samla in 
pengar till internationell mission och bistånd, både genom 
Equmeniakyrkan och våra vänförsamlingar i Indien och Kongo
Kinshasa. Många är involverade i förberedelser och i genom-
förande och vi ser med glädje att fler och fler är med från al-
la olika språkgrupper.

Kyrktorget har under året fyllts av konst i fyra perioder. I bör-
jan av hösten hade vi en utställning av konfirmanderna, som 
en berättelse om deras resa och i april ställde Marco Helles 
ut porträtt av människor i vår kyrka. Fotografierna bildade en 
vacker mosaik på kyrktorget och blev en hyllning till försam-
lingens mångfald.

ÖK A D GEM ENSK A P M EL L A N GU DSTJÄ NSTGRU PPER NA

Några av Immanuelskyrkans anställda.
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Börjat:
Ivani Ahlberg, Pastor, januari
Hanna Zuring Peterson, Projekt, januari–december
Isak Wang, IT-ansvarig, februari
Christina Lindén, Kommunikatör, februari
Yoonsuk Choe, Ungdomsledare/Musiker vikariat, mars
Anders Eriksson, Ekonomiassistent vikariat, maj
Annika Brand Eriksson, Ekonomiassistent vikariat, juni
Chris McGee, Ungdomsledare vikariat, augusti
Mikael ”Zifa” Eriksson, Barnledare, augusti
Marco Helles, Svensk Verksamhetsledare vikariat, 
augusti–december

Slutat:
Karin Fritzson, Pastor, januari
Eva Ottoson, Kommunikatör, februari
Elin Morén, Diakoniassistent vikariat, februari
Jakob Molander, Pastor, mars
Håkan Sjögren, IT-ansvarig, mars
Robin Taubert, Ekonomiassistent föräldraledig, augusti

MEDLEMSINFORMATION 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 1 400. Under året upptogs 
79 medlemmar i församlingen, varav 25 på bekännelse, 13 
från andra församlingar inom Equmeniakyrkan och 41 från 
församling som tillhör annat samfund/kyrka. 

47 medlemmar har lämnat församlingen. Av dessa har 18 av-
lidit, 7 flyttat till annan församling som tillhör Equmeniakyrkan 
och 22 har utträtt av annan anledning. 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 
Församlingsboken visar att 10 barn har döpts in i Kristus och 
att 5 personer har på bekännelse döpts in i Kristus. 5 barn har 
burits fram för att ta emot Herrens välsignelse. 

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

Stig Ericsson 18 januari
Torsten Rydberg 9 mars
Inga Fredriksson 3 april
Ingrid Björk 8 april
Rut Fredriksson 12 april
Bo Nirstedt 30 april
Mait Wannerberg 22 maj
Barbro Söderlund 25 maj
Håkan Axberg 1 juni
WhaYoung Kim 7 juli
Berit Höglund 7 augusti
Majbritt Lannfjäll 25 augusti
AnnaGreta Berdén 24 september
Hans Selén 31 oktober 
Ingrid Gunther  17 november 
Margareta Axén 17 november 
Ingemar Hulthén 18 december 
BoGunnar Stenwall 19 december
 

FÖRSAMLINGSSTYRELSE
 1 Malin Emmoth
 2 Peter Dobers
 3 Roelof Hansman
 4 Mats Bernö
 5 Barbro Ericsson
 6 Stephen James, ordförande
 7 Claes Jonsson
 8 Ingrid Östlund
 9 Cathrin Sjöström, sekreterare, i tjänsten
 10 Emma Darelid, vice ordförande
11 HansOlof Hagén
12 Gunilla Hjelmåker
13 Evado Arfs
14 Mats Engen, i tjänsten, administrativ chef
15 Ulla Marie Gunner, i tjänsten, församlingsföreståndare

Saknas på bilden: 
Lynda Eneh, Torbjörn Olsson, adjungerande, Immanuel Stockholm
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** När intäkterna är större än kost-
	 naderna	hamnar	”diffen”	som	
 ett överskott i kostnadsstapeln.

* Finansiella intäkter minus  
finansiella	kostnader.	
 

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

Kostnader

UTFALL 2019

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

Intäkter

Utdelning  
från Probitas

Finansnetto*

Det församlingen erhåller från sin värdepappersportfölj  
(finansnettot) tillsammans med utdelningen från Probitas 
gör att vi kan ha en stor och öppen kyrka mitt i Stockholm 
med personal som hängivet delar med sig av sina olika 
kompetenser, se staplarna här bredvid. 

För att vår församling ska kunna fortsätta 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.

För att ta ett räkneexempel. Om hälften av församling-
ens medlemmar (ca 700 st) skulle öka sitt nuvarande off-
rande med 900 kr under ett år och hålla fast vid det skul-
le det kunna finansiera en heltidstjänst exempelvis bland 
våra barn och ungdomar eller inom diakoniverksamheten.

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

Lokalkostnader

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

Bolagskoncernen Probitas är verksam inom 
affärsområdena fastigheter, hotell, äldrevård 
och värdepapper. Bolagskoncernen ägs till 100% 
av Immanuelskyrkan och syftet är att skapa en 
delfinansiering till Immanuelskyrkans verksamhet.

Bolagskoncernens tillgångar består huvudsakligen av de fast-
igheter som Probitas AB äger. Alla koncernens verksamheter 
bedrivs i egna fastigheter. Tillgångarna i finansiella instrument 
ägs av Immanuelskyrkan direkt men förvaltas av bolagskon-

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

Offrande och 
verksamhetens
intäkter

ÅRETS ÖVERSKOTT**

Immanuelskyrkans  
Förvaltnings AB har i uppgift 
att förvalta Immanuelskyrkans 
tillgångar 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 fyra olika språk. 
Immanuelskyrkan ingår i samfundet Equmeniakyrkan. 
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner

Probitas äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. Fastighetsinnehaven 
uppgår till en yta av drygt 90 000 kvadratmeter. Fastigheterna består av mestadels 
kontor, hotell och bostäder. Ca en tredjedel av ytan hyrs ut internt inom koncernen.
Vd/koncernchef Samuel Borg

Hotel Birger Jarl är ett fyr-
stjärnigt hotell beläget i cen-
trala Stockholm (Tulegatan 8). 
Hotellet har 271 hotellrum, en 
konferensvåning med kapaci-
tet 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 ho-
tellrum samt en frukostmatsal.
Vd Marianne Hultberg

Löjtnantsgården bedriver  
äldrevård med kristen värde-
grund på Östermalm (Löjt-
nantsgatan). Boendet har 55 
vårdplatser varav 28 omvård-
nadsplatser och 27 demens-
platser.
Vd Karin Jönsson

Hotel Micro är ett enstjärnigt 
hotell med 33 kabinrum inrymt 
i bottenvåningen på Hotel Teg-
nérlunden.

En av Probitas fastigheter 
ägs via ett dotterbolag 
(Probitas Resedan 3 AB). 
Vd Samuel Borg

Vår önskan är att givandet skulle öka med 4 procent  
(ca 200 000 kr) under 2020!



24 25

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

* Fr o m 2015 endast utdelning.

2017 2016 2015 201420182019

10.148

-186

449

-431

3.087

-4.905

Årets resultat (tkr)

2017 2016 2015 201420182019

16.827

6.772

8.924

5.958

7.868

4.021

Finansnetto övrigt (tkr)
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Missionsverksamhetens intäkter (tkr)

2017 2016 2015 201420182019

37.497
38.455

36.504
36.16136.803 35.975

2017

10.538 9.970 10.115 10.74310.124 11.380

2016 2015 201420182019

Resultat missionsverksamhetens (tkr)

2017 2016 2015 201420182019

-26.959
-28.475

-26.389
-25.232

-26.679
-24.781

Missionsverksamhetens kostnader (tkr)

2017 2016 2015 201420182019

16.305

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Probitas – ränta och utdelning (tkr)

NÅGRA NYCKELTAL FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING 

  2019  2018  2017  2016  2015  2014 

Missionsverksamhetens intäkter  10 124  10 538 9 970  10 115  11 380  10 743 
 – därav insamlade medel  4 053  3 887  3 752  4 781  3 706  3 665 
 – därav kyrkoavgift  1 247 1 170  1 071  850  835  824 
 – därav testamentsmedel  100 87  0  0  2 837  2 590 

Missionsverksamhetens kostnader  36 803 37 497 38 445  36 504  36 161  35 975

Resultat missionsverksamheten  26 679 26 959  28 475  26 389 24 781 25 232

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

Finansnetto övrigt  16 827 6 772 8 924  5 958  7 868  4 021

Årets resultat  10 148  186  449  431  3 087  4 905
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Årsredovisning

Org nr 8020015668 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLINGIMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 8020015668

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 utgångs-
punkten 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, familjeverksam-
het, musikverksamhet med bl a 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 frivil-
liga är engagerade med varierande uppgifter i en mångfald 
av verksamheter. 

Församlingen äger bolagskoncernen Probitas AB med verk-
samhet inom fastighet, hotell, senior, student och vårdbo-
ende. 

Styrelsens arbete och väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Församlingens verksamhetsplan fokuserar församlingens 
verksamheter kring fyra prioriterade områden: 1: Diakoni – 
människor i utsatta livssituationer; 2: Barn och tonår, unga 
vuxna och familj; 3: Volontärer och ledarskap; 4: Ökad ge-
menskap mellan gudstjänstgrupperna. För att nå detta be-
höver församlingen fortsätta att arbeta med större delaktig-
het i de demokratiska processerna, fördjupa kommunikatio-
nen och öka givandet, ämnen som styrelsen har lagt mycket 
fokus på under senaste året.

Styrelsen för Immanuelskyrkans församling får härmed avge sin årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2019. Förvaltningsberättelsen har sin utgångspunkt i styrel-
sens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess ekonomi och övergripande an-
svar för församlingens bolagskoncern.

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. 
Styrelsen arbetar genom tre utskott: ekonomiutskottet, perso-
nalutskottet och kommunikations och insamlingsutskottet. Ut-
skotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med för-
samlingsföreståndaren och administrative chefen samt beslutar 
på delegation inom sina respektive ansvarsområden.

Tre nya ledamöter välkomnades in i styrelsen år 2019. Immanu-
elskyrkan är en komplex verksamhet och det kan vara svårt för 
nya ledamöter att komma in i styrelsens arbete. Ett startkit upp-
rättades för styrelseledamöter, både nya och gamla, som beskri-
ver kyrkans arbete och verksamheter i form av stadgar, organi-
sationsdokument och utskottsriktlinjer som har klubbats av för-
samlingen alternativt styrelsen tidigare. 

En viss modernisering av styrelsens arbete har skett i form av 
att all dokumentation nu läggs upp på en styrelseportal. Styrel-
sen arbetar därmed enbart elektroniskt och inga papper skick-
as ut till ledamöterna. Styrelsen ser på detta som ett sätt att job-
ba med större säkerhet samt att bidra till kyrkans hållbarhets-
policys. 

Styrelsen har lagt stort fokus under året på kyrkans budget och 
finanser med syftet att nå en balanserad och hållbar budget för 
kyrkans verksamhet från och med 2020 och framåt. En översyn 
av organisationen utfördes under året med särskilt fokus på om-
rådena barn och unga samt diakoni. Detta leddes av kyrkans 
ledningsgrupp med delaktighet från alla anställda. Utfallet blev 
en kartläggning av roller och arbetet som utförs i alla verksam-
heter i kyrkan. Utifrån detta kunde några justeringar presenteras 
till styrelsen som har bidragit till att nå den balanserade budget 
för 2020 som styrelsen klubbade i december 2019. En Lägenhet 
har sålts på Östermalmsgatan 75, BRF Solsidan med en realisa-
tionsvinst på 9 Mkr.

Styrelsen har bjudit in verksamhetsråden för de svenska, inter-
nationella och koreanska språkgrupperna till separata styrelse-
sammanträden för samtal. Ordföranden för råden ledde diskus-
sioner och presenterade hur råden arbetar idag. Vidare diskute-

rades kring det som fungerar bra idag som bringar glädje till 
verksamheterna samt vilka utmaningar som råden identifie-
rat som kan finnas på horisonten och som tas med i planering 
för framtiden. Styrelsen gladdes över det engagemang som 
var så synligt under samtalen med råden och utrycker här ett 
stort tack för alla frivilliga krafter som lägger tid och energi på 
att driva Immanuelskyrkans verksamheter framåt i samarbete 
med anställda. 

Styrelsens Kommunikations och Insamlingsutskott har jobbat 
intensivt med fortsatt utveckling av församlingens kommunika-
tionsstrategier. Arbetet med en ny hemsida fortsatte under året 
och en prototyp av en ny hemsida presenterades till arbets-
gruppen som jobbar med denna fråga. Målet är att den nya 
hemsidan ska kunna tas i bruk under 2020. Utskottet fortsatte 
också sitt arbete med insamlingar gentemot ett högre mål för 
offrande 2019, på 4,7 Mkr genom olika kampanjer och aktivi-
teter. Målet uppnåddes och styrelsen framför ett stort tack till 
församlingen för det ökade offrandet.  

Församlingen har inbjudits till 6 församlingsmöten, varav ett 
var årsmöte. Arbetet med den nya utformningen av årsmö-
tet fortsatte i vilken styrelsekandidater introducerades på ett 
särskilt möte två veckor före årsmötet och gruppdiskussioner 
kring olika verksamheter hölls en vecka före årsmötet. Styrel-
sen har observerat att det är få medlemmar som deltar i för-
samlingsmöten sett till antal medlemmar och församlingens 
demografi. Styrelsen har därmed påbörjat ett arbete med fo-
kus på att öka församlingsmötenas relevans för medlemmarna 
och ska fortsätta att lägga stort fokus på detta. 

”Sånger från Immanuel”, ett sång och musikprojekt för tonår-
ingar och unga vuxna, har gjorts under året. Fraser från Psalta-
ren och bibeln valdes och sattes till melodier som sedan gjor-
des om till musik. De nya sångerna framfördes av kören KÖTT 
under hösten och under en gemensam gudstjänst i november, 
ett stort firande av det fina arbete som har utmynnat i nya lov-
sånger från Immanuel.

Pastor Tobias Frelin sade upp sig från sin anställning i novem-
ber 2019. Styrelsen framför ett stort tack till Tobias för allt han 
har gjort för församlingen under sin anställning i Immanuel-
skyrkan.

Pastorer och diakoner har beredskap för att ge stöd i kyrkan 
och till enskilda. Under året har dessa försökt att förlägga någ-
ra arbetstimmar under eftermiddagen till det öppna kyrktorget. 
Under sommaren genomfördes läger för konfirmander på Björ-
kögården, ungdomsläger i Holsbybrunn, resa för andraårskon-
firmander till Taizé i Frankrike. På novemberlovet åkte den in-
ternationella ungdomsgruppen till Luxemburg för det årliga eu-
ropeiska lägret AICEME (Association of International Churches 
and the Middle East).

Immanuel Seniors föreläsningar på tisdagar har fortsatt samla 
en växande skara åhörare, i genomsnitt 100 personer. 

Församlingen fick 79 nya medlemmar under året. 18 medlem-
mar har avlidit. 7 medlemmar har flyttat till annan församling 
som tillhör Equmeniakyrkan och 22 har utträtt av annan an-
ledning. Vid årsskiftet hade församlingen 1 400 medlemmar.

Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser le-
damöter i moderbolagets och Immanuelskyrkans Förvaltnings 
AB:s styrelser. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de 
övriga tre helägda dotterbolagen. Fastighetsbolaget Probitas 
fortsätter att utvecklas genom att fastigheterna förädlas. Vi 
gläds med deras framgångar och den trygghet som det ska-
par för församlingen. Styrelsen har höjt utdelningen från Probi-
tas med 500 tkr för 2020. 

Kvalitativa effekter av verksamheten
En kyrka behöver vara trovärdig sitt budskap. En kyrka mås-
te 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 nödsitu-
ationer 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 uppmärk-
sammats 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 stöd-
jer och ger dem utrymme. Vi erbjuder unika arenor och mö-
tesplatser. 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 en-
samma är äldre. Den fina verksamhet som Immanuel Seni-
or erbjuder ger äldre en möjlighet till gemenskap och utflykter 
varje vecka, verksamheter som också kan vidga de egna kon-
taktnäten. Lägenheterna på Löjtnantsgatan 8 och verksam-
heten där ger möjligheter till nära kontakter för den som önskar 
och församlingen erbjuder alla boende på Löjtnantsgatan, in-
klusive vårdboendet på Löjtnantsgården och i samverkan med 
andra boende, ett regelbundet gudstjänst och andaktsliv. 
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Hållbarhetsupplysningar
Lönsamhet och finansiell stabilitet för koncernen är en förutsättning för att församlingen skall kunna bedriva kristen verksamhet. 
Att vara miljösmart och effektiv är viktiga aspekter för att för att arbeta hållbart och ansvarfullt på lång sikt.

Flerårsöversikt
Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015
Intäkter 354 913 350 487 325 487 343 901 306 583
Rörelseresultat 70 891 71 222 46 504 72 056 50 163
Resultat efter finansiella poster 66 284 56 071 34 839 57 189 36 365
Balansomslutning 1 425 141 1 396 803 1 201 987 1 250 746 1 244 153

Församlingen 2019 2018 2017 2016 2015
Missionsverksamhetens intäkter 10 124 10 538 9 970 10 115 11 380
Missionsverksamhetens kostnader 36 803 37 497 38 445 36 504 36 161
Resultat från finansiella investeringar 36 827 26 773 28 924 25 958 27 868

Årets resultat 10 148 186 449 431 3 087 
Balansomslutning 310 537 299 541 300 925 299 011 299 121

Resultat och ställning

Församlingens kostnader uppgick till 36,8 Mkr, vilket är 1,9 % 
lägre än föregående år.  Gåvomedlen uppgick till 5,3 Mkr, varav 
4,7 Mkr har använts i det egna arbetet. Kampanjen som gjor-
des för kyrkoavgiften under hösten 2018 har nu gett resultat, 
vilket inneburit ökade intäkter för året på drygt 0,1 Mkr. För-
samlingen har sålt en bostadsrätt på Östermalmsgatan 75 BRF 
Solsidan som gav en realisationsvinst på 9,0 Mkr och försam-
lingen har fått en god avkastning från sin värdepappersportfölj 
som gjort att ett budgeterat underskott detta år kunnat vändas 
till ett överskott på 10,1 Mkr. 

Värdepappersportföljen har under året även haft en god värde-
stegring då skillnaden mellan det bokförda värdet och mark-
nadsvärdet på bokslutsdagen var 33,9 Mkr, jämfört med 8,7 
Mkr ett år tidigare.

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

Immanuelskyrkans tillgångar i värdepapper skall investeras för 
att stödja församlingsverksamheten så att församlingens lång-
siktiga likviditet och finansiering säkras. Förvaltningen skall in-

rikta sig mot värdepapper som har en hög direktavkastning 
och som kan omsättas med lätthet. Placeringar skall inte gö-
ras 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 utveckling-
en på de finansiella marknaderna och givetvis av församling-
ens offrande.  

Bolagskoncernen
Fastighetsrörelsen har ökat sin nettoomsättning med ca 5 Mkr. 
Fastighetsrörelsen har under året förlängt ett hyresavtal gällan-
de ca 11 000 kvm kontor.  Förlängningen innebär att bolaget 
säkrar stora delar av vakansrisken och intäktsutvecklingen på 
de kommersiella uthyrningarna under en 10års period. Stora 
delar av den fastighet på Dalagatan 13 som förvärvades under 
2018 har byggts om till en hyresgäst som flyttar in i början av 
2020 på 1 600 kvm nyrenoverade kontor.

I hotellverksamheterna har efterfrågan varit fortsatt god men 
en viss avmattning har börjat visa sig. Omsättningen och re-
sultat i hotellverksamheten har sjunkit något jämfört med tidi-
gare år. 

Verksamheten för äldreboende med dygnetruntomsorg (Löjt-
nantsgården) har under året levererat vård med hög kundnöjd-
het vilket visar sig i en lång kö och hög beläggning.

Lån har amorterats med 48,0 Mkr ner till 903,4 Mkr. 

De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella 
poster, Hotel Birger Jarl AB 12,6 Mkr (10,9 Mkr), Hotel Teg-
nérlunden AB 1,3 Mkr (4,2 Mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 
0,1 Mkr (0,1 Mkr), Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 0 Mkr (0 
Mkr), Resedan 3 AB 2,2 Mkr (1,3 Mkr) och Probitas AB 66,3 
Mkr (59,7 Mkr). 

De goda resultaten i samtliga bolag och det låga ränteläget 
gör att bolagskoncernen efter finansiella poster kan redovi-
sa ett överskott på 78,2 Mkr, vilket är 1,9 Mkr bättre än före-
gående år.

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar 
efter skatt detta år ett överskott på 49,3 Mkr (39,6 Mkr).

Förändring av eget kapital  
 
Församlingen (Tkr)  Totalt
Belopp vid årets ingång                              293 633
Årets resultat                                         10 148
Belopp vid årets utgång 303 782
 
Koncernen (Tkr)  Totalt
Belopp vid årets ingång 327 458
Förändring bolagsskatt 548
Årets resultat 49 267
Belopp vid årets utgång 377 274 
 

Koncernens och församlingens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar.

Framtida utveckling för församlingen
Immanuelskyrkan är en kyrka mitt i storstaden Stockholm. För-
samlingen vill gärna fortsätta att erbjuda alla som bor i Stock-
holm, vare sig permanent eller tillfälligt, flera sätt att möta Gud 
och att bli en del av den lokala kristna familjen här i kyrkan. 
Detta görs genom att kunna fira gudstjänst på olika språk, i oli-
ka former, på olika tider på en söndag samt genom olika mö-
testillfällen under hela veckan. 

I samtalen med verksamhetsråden uppmärksammade styrel-
sen återkommande teman som är av vikt för att församlingen 
ska kunna fortsätta att utvecklas i den föränderliga värld som 
vi lever i här i Stockholm:

Församlingens gudstjänstfirandegrupper och verksamheter 
leds av både anställda och volontärer. Volontärer är en es-
sentiell del av kyrkans många verksamheter. Utbildning och 
träning för volontärer är av stor vikt för att kunna locka och 
behålla människor till olika aktiviteter i församlingen. Såda-
na träningar erbjuds i alla församlingens språkgrupper och 
detta förblir ett fokusområde för församlingen framgent.

Möten mellan generationerna är av stor vikt för ett friskt för-
samlingsliv. Immanuelskyrkan glädjes av att det finns en rik 
barn, ungdoms och unga vuxnas verksamhet i församling-
en. Det förefaller däremot att fortsatt engagemang efter ton-
åren är skört och att det finns ett visst tapp av människor. 
Samtidigt har det uppmärksammats att åldersgruppen för-
äldrar vars barn har nått mellanstadiet lyser något med sin 
frånvaro i olika grupper i församlingen och att mer arbete 
behöver göras för att förstå detta bättre och för att bemöta 
denna grupps behov. 

Församlingsliv utanför gudstjänster och demokratiska pro-
cesser i Immanuelskyrkan är välutvecklade. Däremot är det 
svårt att få många av församlingens medlemmar att förstå 
vikten av delta i församlingsmöten och att ställa upp i för-
samlingens råd och kommittéer. Detta beror på olika saker 
inklusive språksvårigheter, brist på självförtroende eller att 
mötena upplevs som ointressanta. Församlingen och sty-
relsen behöver fortsätta att arbeta med frågorna kring de-
mokratiska processerna för att säkerställa att såväl dagens 
som framtidens medlemmar är villiga att ställa upp i olika 
roller och arbetsgrupper.

Styrelsen är angelägen om att bredden av verksamheterna 
fortsätter utvecklas tillsammans med medlemmar och vänner 
för att möta olika behov av människan som söker sig till Imma-
nuelskyrkan. Fortsatt arbete med volontärer, olika generationer 
samt med demokratiska processer kommer att säkerställa att 
sådan utveckling sker. 

Styrelsen ser att givandet både tar nya former och visade en 
signifikant ökning under 2019. Att vara delaktig och ta ansvar 
för sin församling också ekonomiskt är en utmaning som sty-
relsen fortsätter att prioritera som nämndes ovan. Styrelsen 
framför ett stort tack till församlingen för det ökade offrandet 
under 2019 som går till Guds arbete i såväl församlingen som 
i andra delar av Stockholm och världen. 

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och 
alla frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2019 och önskar 
alla Guds rika välsignelse.
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 Not 2019-01-01  2018-01-01
  2019-12-31  2018-12-31

     
Nettoomsättning 2 344 789  339 937
Övriga rörelseintäkter 0 12

Gåvor och kollekter 4 4 714 4 417
Testamentsmedel 100 87
Insamlade medel till speciella ändamål 5 585 641
Övriga intäkter 6 4 725  5 394

354 913 350 487

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  -16 300  -18 801
Övriga externa kostnader 5,7,8,9,11 -104 995  -101 709
Personalkostnader 10 -122 795  -120 378
Avskrivningar 15 -39 918  -38 361
Övriga rörelsekostnader -14 -16

 -284 022  -279 265
     
Rörelseresultat 2 70 891  71 222
     
Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 13 17 535  7 491
Övriga ränteintäkter 0 0
Räntekostnader  -22 143  -22 642

 -4 607  -15 151
     
Resultat efter finansiella poster  66 284 56 071
     
Skatt på årets resultat 14 -17 017  -16 457
     
ÅRETS RESULTAT  49 267  39 613
     

Koncernens Resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar

   

  Not 2019-12-31   2018-12-31
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          

Materiella anläggningstillgångar 15       
Byggnader och mark   940 848   957 250
Pågående om- och tillbyggnader   10 564   2 481
Inventarier   101 246   110 218
Summa materiella anläggningstillgångar   1 052 658   1 069 949
          
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga fordringar 22 22
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 162 397 152 966
Summa finansiella anläggningstillgångar   162 419   152 988
          
Summa anläggningstillgångar   1 215 077   1 222 937
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager         
Råvaror och förnödenheter   358   386
Summa varulager 358 386
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   7 967   10 881
Kortfristiga fordringar   10 224   2 439
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 15 852   7 437
Summa kortfristiga fordringar   34 043   20 757

Kassa och bank   175 663   152 723
          
Summa omsättningstillgångar   210 064   173 866
          
SUMMA TILLGÅNGAR   1 425 141   1 396 803

Koncernens Balansräkning   

 Not 2019-01-01  2018-01-01
  2019-12-31  2018-12-31

     
Nettoomsättning 2 344 789  339 937
Övriga rörelseintäkter 0 12

Gåvor och kollekter 4 4 714 4 417
Testamentsmedel 100 87
Insamlade medel till speciella ändamål 5 585 641
Övriga intäkter 6 4 725  5 394

354 913 350 487

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  -16 300  -18 801
Övriga externa kostnader 5,7,8,9,11 -104 995  -101 709
Personalkostnader 10 -122 795  -120 378
Avskrivningar 15 -39 918  -38 361
Övriga rörelsekostnader -14 -16

 -284 022  -279 265
     
Rörelseresultat 2 70 891  71 222
     
Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 13 17 535  7 491
Övriga ränteintäkter 0 0
Räntekostnader  -22 143  -22 642

 -4 607  -15 151
     
Resultat efter finansiella poster  66 284 56 071
     
Skatt på årets resultat 14 -17 017  -16 457
     
ÅRETS RESULTAT  49 267  39 613
     

Koncernens Resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar

   

  Not 2019-12-31   2018-12-31
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          

Materiella anläggningstillgångar 15       
Byggnader och mark   940 848   957 250
Pågående om- och tillbyggnader   10 564   2 481
Inventarier   101 246   110 218
Summa materiella anläggningstillgångar   1 052 658   1 069 949
          
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga fordringar 22 22
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 162 397 152 966
Summa finansiella anläggningstillgångar   162 419   152 988
          
Summa anläggningstillgångar   1 215 077   1 222 937
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager         
Råvaror och förnödenheter   358   386
Summa varulager 358 386
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   7 967   10 881
Kortfristiga fordringar   10 224   2 439
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 15 852   7 437
Summa kortfristiga fordringar   34 043   20 757

Kassa och bank   175 663   152 723
          
Summa omsättningstillgångar   210 064   173 866
          
SUMMA TILLGÅNGAR   1 425 141   1 396 803

Koncernens Balansräkning
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  Not 2019-12-31   2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
          
Eget kapital       
Annat eget kapital inklusive årets resultat 377 274   327 458

    377 274   327 458

Summa eget kapital   377 274   327 458
        

Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld 21 28 670   26 053
Summa avsättningar   28 670   26 053
          
Långfristiga skulder 22       
Skulder till kreditinstitut 23, 24 903 456   951 456
Övriga skulder 23 000 0
Summa långfristiga skulder   926 456   951 456
          
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   20 530   14 479
Aktuella skatteskulder   7 178   17 723
Övriga skulder   8 851   7 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 56 182   51 868
Summa kortfristiga skulder   92 741   91 836
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 425 141   1 396 803
          

Koncernens Balansräkning Koncernens Kassaflödesanalys   
enligt indirekt metod  Not 2019-12-31   2018-12-31

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat 70 891   71 222
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 39 918 38 361
- resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 15 8 235 -31
- testamentsmedel -100 -87
- övriga ej likviditetspåverkande poster 14 -79
Erhållen ränta 0 0
Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 6 251 5 411
Erlagd ränta -22 143 -22 642
Betald inkomstskatt -24 398 -18 941

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital 78 669   73 214

Kassaflöde från förändringar i verksamhets-/rörelsekapital:       
Förändring av varulager 28   80
Förändring av fordringar -13 286   8 904
Förändring av leverantörsskulder 6 051   -1 808
Förändring av övriga rörelseskulder 5 399   -5 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 861   74 971
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 639   -228 828
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0   120
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -70 287 -44 141
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 63 905 64 402
Förändring av långfristiga fordringar 0 -22
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 021   -208 469
        
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån 23 000 165 000
Amorteringar av skulder -48 000 0
Testamentsmedel 100 87
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 900 165 087
    
Årets kassaflöde 22 940   31 589
Likvida medel vid årets början 152 723   121 134
      
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 175 663   152 723

   

  Not 2019-12-31   2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
          
Eget kapital       
Annat eget kapital inklusive årets resultat 377 274   327 458

    377 274   327 458

Summa eget kapital   377 274   327 458
        

Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld 21 28 670   26 053
Summa avsättningar   28 670   26 053
          
Långfristiga skulder 22       
Skulder till kreditinstitut 23, 24 903 456   951 456
Övriga skulder 23 000 0
Summa långfristiga skulder   926 456   951 456
          
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   20 530   14 479
Aktuella skatteskulder   7 178   17 723
Övriga skulder   8 851   7 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 56 182   51 868
Summa kortfristiga skulder   92 741   91 836
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 425 141   1 396 803
          

Koncernens Balansräkning Koncernens Kassaflödesanalys   
enligt indirekt metod  Not 2019-12-31   2018-12-31

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat 70 891   71 222
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 39 918 38 361
- resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 15 8 235 -31
- testamentsmedel -100 -87
- övriga ej likviditetspåverkande poster 14 -79
Erhållen ränta 0 0
Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 6 251 5 411
Erlagd ränta -22 143 -22 642
Betald inkomstskatt -24 398 -18 941

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital 78 669   73 214

Kassaflöde från förändringar i verksamhets-/rörelsekapital:       
Förändring av varulager 28   80
Förändring av fordringar -13 286   8 904
Förändring av leverantörsskulder 6 051   -1 808
Förändring av övriga rörelseskulder 5 399   -5 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten 76 861   74 971
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22 639   -228 828
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0   120
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -70 287 -44 141
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 63 905 64 402
Förändring av långfristiga fordringar 0 -22
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 021   -208 469
        
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån 23 000 165 000
Amorteringar av skulder -48 000 0
Testamentsmedel 100 87
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 900 165 087
    
Årets kassaflöde 22 940   31 589
Likvida medel vid årets början 152 723   121 134
      
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 175 663   152 723
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Not      2019-01-01       2018-01-01
      2019-12-31       2018-12-31

 
Missionsverksamhetens intäkter  
Gåvor och kollekter 4 4 714 4 417
Testamentsmedel  100 87
Insamlade medel till speciella ändamål 5 585 641
Övriga intäkter 6 4 725 5 394
Summa 10 124 10 538

 
Missionsverksamhetens kostnader  
Anslag 7 -857 -882
Medel som insamlats för speciella ändamål 5 -585 -641
Övriga externa kostnader 9, 11 -8 491 -8 709
Personalkostnader 10 -20 463 -20 428
Kyrkhyra 11 -5 930 -5 909
Avskrivningar 15 -477 -928
Summa -36 803  -37 497

Resultat missionsverksamheten -26 679 -26 959

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 12 20 000 20 000
Resultat från övriga värdepapper och fordringar    
som är anläggningstillgångar 13 17 535 7 491
Kapitalkostnader -709 -718
Summa 36 827 26 773

Resultat efter finansiella poster 10 148 -186

ÅRETS RESULTAT 10 148 -186

Församlingens Resultaträkning    

Not 2019-12-31  2018-12-31
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15
Inventarier  1 777 2 133
Summa materiella anläggningstillgångar 1 777 2 133

Finansiella anläggningstillgångar 16
Aktier i Probitas AB 17 110 000 110 000
Andelar i Bostadsrättsföreningar 18 928 958
Övriga värdepapper 19 161 469 152 008
Summa finansiella anläggningstillgångar 272 397 262 966

Summa anläggningstillgångar 274 173 265 099

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 290 179
Fordringar hos koncernföretag 269 388
Övriga fordringar 449 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 8 803 695
Summa kortfristiga fordringar 9 811 1 661

Kassa och bank 26 552 32 781

Summa omsättningstillgångar 36 363 34 442

SUMMA TILLGÅNGAR 310 537 299 541

Församlingens Balansräkning   

Not      2019-01-01       2018-01-01
      2019-12-31       2018-12-31

 
Missionsverksamhetens intäkter  
Gåvor och kollekter 4 4 714 4 417
Testamentsmedel  100 87
Insamlade medel till speciella ändamål 5 585 641
Övriga intäkter 6 4 725 5 394
Summa 10 124 10 538

 
Missionsverksamhetens kostnader  
Anslag 7 -857 -882
Medel som insamlats för speciella ändamål 5 -585 -641
Övriga externa kostnader 9, 11 -8 491 -8 709
Personalkostnader 10 -20 463 -20 428
Kyrkhyra 11 -5 930 -5 909
Avskrivningar 15 -477 -928
Summa -36 803  -37 497

Resultat missionsverksamheten -26 679 -26 959

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 12 20 000 20 000
Resultat från övriga värdepapper och fordringar    
som är anläggningstillgångar 13 17 535 7 491
Kapitalkostnader -709 -718
Summa 36 827 26 773

Resultat efter finansiella poster 10 148 -186

ÅRETS RESULTAT 10 148 -186

Församlingens Resultaträkning    

Not 2019-12-31  2018-12-31
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15
Inventarier  1 777 2 133
Summa materiella anläggningstillgångar 1 777 2 133

Finansiella anläggningstillgångar 16
Aktier i Probitas AB 17 110 000 110 000
Andelar i Bostadsrättsföreningar 18 928 958
Övriga värdepapper 19 161 469 152 008
Summa finansiella anläggningstillgångar 272 397 262 966

Summa anläggningstillgångar 274 173 265 099

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 290 179
Fordringar hos koncernföretag 269 388
Övriga fordringar 449 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 8 803 695
Summa kortfristiga fordringar 9 811 1 661

Kassa och bank 26 552 32 781

Summa omsättningstillgångar 36 363 34 442

SUMMA TILLGÅNGAR 310 537 299 541

Församlingens Balansräkning
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enligt indirekt metod Not 2019-12-31 2018-12-31
    
Den löpande verksamheten   
Resultat från missionsverksamheten   -26 679 -26 959
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillg. 477 928
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillg. 0 -19
- resultat vid avyttring av finansiella  anläggningstillgångar 15 8 235 0
- testamentsmedel -100 -87
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -86
Utdelning 20 000 20 000
Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 6 251 5 411
Erlagd ränta och andra likviditetspåverkande poster -709 -718

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital   7 475 -1 529

Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital:       
Förändring av fordringar   -8 150 1 153
Förändring av leverantörsskulder   139 -234
Förändring av övriga rörelseskulder   709 -878
Kassaflöde från den löpande verksamheten   173 -1 489
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -121 -601
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 120
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -70 287 -44 141
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   63 905 64 402
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 502 19 781
        
Finansieringsverksamheten
Testamentsmedel 100 87
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 87

Årets kassaflöde   -6 229 18 378
Likvida medel vid årets början   32 781 14 403
        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   26 552 32 781

Församlingens Kassaflödesanalys  

Not 2019-12-31  2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Reservfond 247 362 247 362

Balanserat resultat 46 272 46 458
Årets resultat 10 148 -186

303 782 293 633

Summa eget kapital 303 782 293 633

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 756 618
Skulder hos koncernföretag 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 755 1 660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 3 244 3 630
Summa kortfristiga skulder 6 755 5 908

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 310 537 299 541

Församlingens Balansräkning   

Not 2019-12-31  2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Reservfond 247 362 247 362

Balanserat resultat 46 272 46 458
Årets resultat 10 148 -186

303 782 293 633

Summa eget kapital 303 782 293 633

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 756 618
Skulder hos koncernföretag 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 755 1 660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 3 244 3 630
Summa kortfristiga skulder 6 755 5 908

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 310 537 299 541

Församlingens Balansräkning
enligt indirekt metod Not 2019-12-31 2018-12-31
    
Den löpande verksamheten   
Resultat från missionsverksamheten   -26 679 -26 959
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillg. 477 928
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillg. 0 -19
- resultat vid avyttring av finansiella  anläggningstillgångar 15 8 235 0
- testamentsmedel -100 -87
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -86
Utdelning 20 000 20 000
Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 6 251 5 411
Erlagd ränta och andra likviditetspåverkande poster -709 -718

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital   7 475 -1 529

Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital:       
Förändring av fordringar   -8 150 1 153
Förändring av leverantörsskulder   139 -234
Förändring av övriga rörelseskulder   709 -878
Kassaflöde från den löpande verksamheten   173 -1 489
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -121 -601
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 120
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -70 287 -44 141
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   63 905 64 402
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 502 19 781
        
Finansieringsverksamheten
Testamentsmedel 100 87
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 87

Årets kassaflöde   -6 229 18 378
Likvida medel vid årets början   32 781 14 403
        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   26 552 32 781

Församlingens Kassaflödesanalys
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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 internet-
försäljning  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 sannorlikt 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
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 
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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 2019 2018
Nettoomsättning
Hotell- och restaurangverksamhet 145 800 148 813
Hyresintäkter 150 479 144 614
Vårdintäkter 44 289 42 742
Övriga intäkter 4 221 3 768
Summa 344 789 339 937

Koncernen 2019 2018
Rörelseresultat  
Missionsverksamheten -26 679 -26 959
Fastighetsförvaltning 83 984 83 468
Hotellverksamhet 13 959 15 109
Vårdverksamhet 116 107
Övrig verksamhet -490 -503
Summa 70 891 71 222

Koncernen
Leasing och lokalhyra 2019 2018
Leasingavtal där företaget är leasegivare

Inom 1 år 104 335 101 093
1-5 år 371 250 307 537
Senare än 5 år 275 329 0
Summa 750 914 408 630

Variabla avgifter som ingår i årets resultat 59 673 53 343

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Församlingen 2019 2018

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

Not 4 Gåvor och kollekter 2019 2018
Koncernen/Församlingen
Veckooffer, kollekter och gåvor 3 468 3 247
Kyrkoavgift 1 247 1 170
Summa 4 714 4 417

Not 5 Insamlade medel till speciella ändamål 2019 2018
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan

Mission i Sverige 63 90
Mission i andra länder, varav 72 tkr från adventsmarknaden 181 165
Pastors- och Diakonutbildning 46 34
Equmenia 39 37

72 66
72 150

Mission Myanmar (Burma) 49 58
Unicef 0 9
Katastrofhjälp 0 13
Diakonia 22 0
Ny Gemenskap 0 1
Världens Barn 10 6
SIRA 0 0
Övrigt 31 12
Summa 585 641

Not 6 Övriga intäkter  2019 2018
Koncernen/Församlingen
Serveringsintäkter 987 893
Deltagaravgifter studiecirklar 34 318
Läger 195 244
Avgifter musikskolan 1 672 1 505
Bostadsrätter och hyrda lägenheter 1 076 1 051
Övrigt 761 1 383
Summa  4 725 5 394

Not 7 Anslag 2019 2018
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan 0 50
Equmeniakyrkan Region Stockholm 205 214
Sociala Missionen 60 60
SIRA 50 55
Ny Gemenskap 150 150
Stockholms frikyrkoråd 116 118
Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa 73 68
Vänförsamling Panvel/Indien 73 68
Tysta Hjälpen - akut hjälp 45 36
Immanuel Senior 60 60
THS 10 0
Övriga anslag 14 3
Summa 857 882

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa, varav 72 tkr från adventsmarknaden
Vänförsamling Panvel/Indien, varav 72 tkr från adventsmarknaden
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Not 8 Övriga externa kostnader
Koncernen
I övriga externa kostnader ingår fastighetsskatt med 16 687 tkr (13 455 tkr) för koncernen. 

Not 9 Arvoden och kostnadsersättningar 2019 2018
Koncernen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsarvode 976 845
Skatterådgivning 0 0
Summa 976 845

Församlingen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 274 212
Summa 274 212

Not 10 Personalkostnader 2019 2018
Medeltalet anställda
Koncernen  
Kvinnor 132 135
Män 65 66
Summa 197 201

Församlingen
Kvinnor 14 16
Män 15 14
Summa 29 30

Könsfördelning församlingsstyrelse 2019 2018
Kvinnor 7 6
Män 6 7
Summa 13 13

Löner och andra ersättningar 2019 2018
Koncernen  
Styrelse och VD 4 503 4 144
Övriga anställda 80 911 79 258
Summa 85 414 83 402

Sociala kostnader 34 763 34 250
  varav pensionskostnader till styrelse o VD 1 506 1 234
  varav pensionskostnader till övriga anställda 5 395 5 562

Forts Not 10 Personalkostnader 2019 2018
Församlingen
Styrelse  0 0
Övriga anställda 13 663 13 867
Summa 13 663 13 867

Sociala kostnader 5 557 5 281
  varav pensionskostnader till styrelse  0 0
  varav pensionskostnader till övriga anställda 1 474 1 220

Församlingens personalkostnader
Löner 13 663 13 867
Sociala kostnader 4 082 4 061
Pensionskostnader inkl löneskatt 1 474 1 220
Övriga personalkostnader 1 244 1 280
Summa 20 463 20 428

Not 11 Övriga externa kostnader 2019 2018
Församlingen
Arvoden inkl soc kostnader 367 348
Arvoden juridiska personer 506 514
Varuinköp 759 709
Läger 417 489
Instrumentvård 295 283
Transporter, resor och bilkostnader 128 142
Studiecirkelkostnader 0 232
Försäkringar och avgifter 550 424
Förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier 525 485
Kontorsmaterial 147 117
Leasing kontorsmaskiner o kaffemaskiner 196 200
Telefon och porto 400 459
Trycksaker 117 123
Webb och kommunikation 575 387
Annonser 61 196
IT-kostnader/Dataservice/Databehandling inkl dataprogram 331 321
Städning och lokalunderhåll 729 1 259
Övriga fastighets kostnader 346 97
Blommor 165 140
Revisionskostnader 274 212
Inhyrd konsulter 500 184
Bostadsrätter och hyrda lägenheter 765 712
Övrigt 338 676
Summa 8 491 8 709
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Forts Not 11 övriga externa kostnader 2019 2018
Församlingen
Leasingavtal där moderföreningen är leasetagare
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 251 tkr (353 tkr).
Kostnadsförda lokalhyror uppgår till 5 930 tkr (5 909 tkr) och kostnadsförde hyreslägenheter uppgår till 460 tkr.

Inom 1 år 6 641 6 262
1-5 år 35 205 31 310
Senare än 5 år 0 0

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag 2019 2018
Församlingen
Aktieutdelningar 20 000 20 000
Summa 20 000 20 000

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2019 2018

Koncernen
Aktieutdelningar 6 251 5 411
Realisationsvinster 13 661 6 798
Realisationsförluster -2 377 -4 718
Summa 17 535 7 491

Församlingen
Aktieutdelningar 6 251 5 411
Realisationsvinster 13 661 6 798
Realisationsförluster -2 377 -4 718
Summa 17 535 7 491

Not 14 Skatt på årets resultat 2019 2018
Skatten avser bolagskoncernen i sin helhet.

Koncernen
Aktuell skatt -13 853 -18 223
Uppskjuten skatt -3 164 1 766
Summa -17 017 -16 457

Avstämning av effektiv skatt 2019 2018
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 66 284 56 071

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% -14 185 22,0% -12 336
Ej avdragsgilla kostnader -8 205 -8 623
Ej skattepliktiga intäkter 5 924 3 972
Skattemässiga justeringar avseende byggnader -385 322
Underskottsavdrag -3 -2
Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner 3 001 -1 556
Redovisad effektiv skatt 21% -13 853 32% -18 223

Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 1 217 087 997 625
Årets inköp 6 943 219 179
Årets omklassificering 2 372 672
Försäljning och utrangering -2 248 -389
Utgående anskaffningsvärde 1 224 154 1 217 087

Ingående avskrivningar -259 837 -237 098
Försäljning och utrangering 528 211
Årets avskrivningar -23 999 -22 951
Utgående avskrivningar -283 307 -259 837

Utgående planenligt restvärde 940 848 957 250

Specifikation av koncernens fastighetsinnehav 2019-12-31 2018-12-31

Fastighetsbeteckning Bokfört värde Bokfört värde
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 479 309 487 473
Hälsan 4, Tegnérgatan 4 12 579 11 649
Hälsan 5, Tegnérgatan 6 5 264 5 382
Facklan 5, Tegnérgatan 40 9 668 9 848
Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 45 610 46 644
Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 24 214 22 389
Resedan 5, Odengatan 80-82 22 731 23 262
Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 11 885 12 092
Berget 1, Västmannagatan 15 19 947 20 355
Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 24 165 24 781
Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 39 867 38 754
Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 816 850
Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 78 474 80 863
Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 194 101 197 897
Resedan 3, Dalagatan 13 212 771 215 563
Summa 1 181 400 1 197 802
Avgår: Internt eliminerad del av anskaffningsvärden -240 552 -240 552
Utgående anskaffningsvärde 940 848 957 250

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 940 032 956 400
Verkligt värde 4 041 594 3 638 000
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Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 19 901 19 402
Årets inköp 121 601
Försäljningar och utrangeringar 0 -101
Utgående anskaffningsvärde 20 022 19 901

Ingående avskrivningar -17 768 -16 840
Årets avskrivningar -477 -928
Utgående avskrivningar -18 245 -17 768

Utgående planenligt restvärde 1 777 2 133

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  152 966 171 146
Investeringar 70 287 44 141
Försäljningar -60 856 -62 321
Utgående anskaffningsvärde 162 397 152 966

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 262 966 281 146
Investeringar 70 287 44 141
Försäljningar -60 856 -62 321
Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 272 397 262 966

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 utifrån beräkningar av kassflödesprognoser
och med hjälp av ett beräkningsprogram.

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31
Pågående om- och tillbyggnader
Ingående anskaffningsvärde 2 481 3 356
Årets inköp 10 454 2 482
Omklassificering -2 372 -3 357
Utgående anskaffningsvärde 10 564 2 481

Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 245 794 236 247
Årets inköp 6 200 7 168
Försäljningar och utrangeringar -4 702 -306
Omklassificering 0 2 685
Utgående anskaffningsvärde 247 292 245 794

Ingående avskrivningar -135 575 -120 550
Försäljningar och utrangeringar 4 688 205
Årets avskrivningar -15 158 -15 230
Utgående avskrivningar -146 046 -135 575

Utgående planenligt restvärde 101 246 110 219
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Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 19 901 19 402
Årets inköp 121 601
Försäljningar och utrangeringar 0 -101
Utgående anskaffningsvärde 20 022 19 901

Ingående avskrivningar -17 768 -16 840
Årets avskrivningar -477 -928
Utgående avskrivningar -18 245 -17 768

Utgående planenligt restvärde 1 777 2 133

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  152 966 171 146
Investeringar 70 287 44 141
Försäljningar -60 856 -62 321
Utgående anskaffningsvärde 162 397 152 966

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 262 966 281 146
Investeringar 70 287 44 141
Försäljningar -60 856 -62 321
Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 272 397 262 966
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Not 19 Övriga värdepapper 2019-12-31 2018-12-31
Församlingen
Aktier och aktiefonder  Bokfört värde Bokfört värde

Alfa Laval  1 187 1 187
Assa Abloy 1 624 0
Atlas Copco   2 567 2 567
Axfood 1 556 1 556
Castellum  1 002 1 979
EQT 246 0
Essity 2 357 3 048
Fortum 1 167 0
Handelsbanken  2 021 950
Hexagon 1 592 0
ICA Gruppen 1 769 1 769
Indutrade  500 500
Industrivärden  1 330 1 330
Investor 4 978 4 004
Inwido 1 477 1 012
K-fast holding 60 0
MTG 0 1 007
NCC  1 630 1 630
Nibe 1 024 0
Nobina 1 576 0
Nordea Bank  1 519 2 407
Sandvik  3 263 3 472
SCA 951 0
SEB  4 680 3 467
Securitas 1 423 0
Skanska  510 510
SKF  1 460 255
Stora Enzo 3 188 0
Swedbank  2 041 4 064
Swedish orphan biovitrum 0 1 440
Tele 2  1 182 3 029
Telia 2 852 0
Tieto  1 567 1 567
Volvo  6 008 3 780
Novo Nordisk 1 090 971
Nordic Equities Fond 6 637 6 453
Nordic Equities Fond global stars 2 011 2 000
Etisk Global Indexfond 13 600 13 600
RBC Funds global Equity Focus 5 100 5 065
Summa 88 744 74 618

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   Org nr
Probitas AB 556534-9734 556534-9734
Hotel Birger Jarl AB 556102-0826   556102-0826
Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257   556228-8257
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 556534-9742   556534-9742
Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427   556653-3427
Probitas Resedan 3 AB 556785-2651 556785-2651

Not 18 Andelar i bostadsrättsföreningar 2019-12-31 2018-12-31
Församlingen
Järnvägsmannen, Wargentinsgatan 5 12 12
Birgersgården, Birger Jarlsgatan 99 15 15
Jägaren, Döbelnsgatan 31 15 15
Solsidan, Östermalmsgatan 75 0 30
Valand 10, Hälsingegatan 35 25 25
Lindormen 21, Styrmansgatan 17 B 161 161
Brahe, Brahegatan 46 700 700
Summa 928 958
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Forts Not 19 2019-12-31 2018-12-31
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 6 601 12 827
High Yield Fond 4 837 4 837
Adrigo Hedge Fond 0 10 105
Brummer Multi Strategy 0 5 000
Credit Oppurtunity 10 000 10 000
Private Markets 10 000 10 000

Summa 31 437 52 768

Aternativa placringar/blandfonder  Bokfört värde Bokfört värde

Symbiotics sicav, sek 5 000 5 000
Symbiotics sicav, lux 5 000 5 000
Microfinance fund, sicav 5 000 0
Private Equity Oppurtunity 5 971 4 306
Rhenman & partners health fund 10 000 0
Goldman Sachs aktieindexobligation 10 000 10 000

Summa 40 972 24 306

Bokfört värde Bokfört värde

Övriga värdepapper totalt 161 469  152 008

Marknadsvärde Övriga värdepapper totalt  Marknadsvärde Marknadsvärde

- Aktier och aktiefonder 119 762 82 857
- Räntebärande placeringar och räntefonder 32 593  37 926
- Alternativa placeringar/blandfonder 42 771 39 727
- Andra värdepapper 238 200
Summa 195 364  160 710

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

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2019-12-31  2018-12-31
Koncernen
Förutbetalda försäkringspremier 1 244 889
Förutbetald tomträttsavgäld 3 054 2 789
Förutbetald hyra 144 143
Försäljning av bostadsrätten 8 235 0
Övriga förutbetalda kostnader 2 454 3 567
Upplupna intäkter 721 48
Summa 15 852 7 436

Församlingen
Förutbetalda försäkringspremier 51 41
Förutbetald hyra 144 143
Försäljning av bostadsrätten 8 235 0
Övriga poster 373 510
Summa 8 803 695

Not 21 Avsättningar 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 156 5 993
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 22 514 20 060
Summa 28 670 26 053

Not 22 Långfristiga skulder 2019-12-31   2018-12-31
Koncernen
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut 903 456 951 456
Deposition 23 000 0
Summa 926 456 951 456

Not 23 Ränteinstrument 2019-12-31   2018-12-31
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 -54 904 -60 523
Summa -54 904 -60 523

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

Not 24 Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen 
Ställda säkerheter för långfristiga skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 996 546 996 546
Summa Koncernen Immanuel 996 546 996 546
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader 18 142 17 665
Upplupna räntor 1 437 1 190
Förutbetalda hyresintäkter 31 441 21 508
Övriga poster 5 161 11 505
Summa 56 181 51 868

Församlingen
Upplupna personalrelaterade kostnader 2 470 2 316
Övriga poster 774 1 314
Summa 3 244 3 630

Stockholm den 12 mars 2020

Stephen James, ordförande                                      Lynda Eneh Mats Bernö  

Emma Darelid                                                              Peter Dobers Evado Arfs  

Malin Emmoth                                                             Barbro Ericsson Roelof Hansman  
                                                  

Hans-Olof Hagén                                                        Gunilla Hjelmåker Claes Jonsson  

Ingrid Östlund

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2020

Jonas Grahn                                                 Christina Gotting
Auktoriserad revisor                                   Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Immanuelskyrkans församling, org.nr 8020015668

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Immanuelskyrkans församling för år 2019.

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 decem-
ber 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig 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 uttalan-
de 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 koncernredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåll-
er 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 upprät-
ta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter 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 sty-
relsen 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 revisionsbe-
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rättelse 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. Felaktig-
heter 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 he-
la 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 inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande 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 redovisning-
en 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 nå-
gon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om försam-
lingens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentli-
ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 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, där-
ibland 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 affärsak-
tiviteterna 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 mås-
te 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 Im-
manuelskyrkans församling för år 2019.

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 en-
ligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

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 skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande 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, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 12 mars 2020 
 
 
 
 
Jonas Grahn 
Auktoriserad revisor 
 
 

Christina Gotting 
Auktoriserad revisor



56 57

Org nr 8020015668 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLINGIMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 8020015668

 

Immanuel Senior i Immanuelskyrkan Balansräkning       

  2019-12-31   2018-12-31
TILLGÅNGAR   

  
Fordringar på Immanuelskyrkans församling 64   59
        
SUMMA TILLGÅNGAR 64   59

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Balanserade medel 59 33
Årets resultat 5   26
Summa eget kapital 64   59

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 59

  

Revisionsberättelse

Undertecknade, som utsetts att granska Immanuelskyrkans Immanuel Seniors räkenskaper och förvaltning för 2019, 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 2019 fastställs.

samt att

- styrelsens ledamöter med tacksamhet beviljas ansvarsfrihet för  räkenskapsåret 2019

Stockholm den  28  februari  2020

Maud Ackeberg                            Sven-Evert Rönnedal

 

 2019-01-01  2018-01-01
 2019-12-31  2018-12-31

Intäkter  
Medlemsavgifter 46 43
Tisdagsträffarna: Servering 66 62
Insamlade kollekter och minnesgåvor 20 18
Insamlat till speciella ändamål 8 18
Deltagaravgifter utflykter och resor 260 43
Bidrag, Bilda och kommun 7 6
Bidrag Immanuelskyrkans församling 60 60
Övriga intäkter 1 4
Summa intäkter 467 254
    
Kostnader
Tisdagsträffarna: Servering -74  -61
Tisdagsträffarna: Besöksarvoden -102 -84
Utbetalt till speciella ändamål -8  -18
Utflykter och resor -259 -40
Trycksaker och kopiering -3 -3
Uppvaktningar -11  -9
Porto och plusgiroavgifter -5  -5
Resekostnader o transporter 0 0
Övrigt -1 -8
Summa kostnader -462  -228

ÅRETS RESULTAT 5 26

Immanuels Senior i Immanuelskyrkan  Resultaträkning
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Produktion: PQM AB, Lubber AB. 
Text: Marco Helles, Lina Mattebo och verksamhets 
ansvariga inom respektive område.
Foto: Johan Bohman, Marco Helles, Erik Hansman,  
Lee Forland, Hanna Zuring Peterson och arkivbilder.
Översättning: Lennart Simonsson, Gary Watson och 
Bernadette Ebenholtz.
Tryck: Östertälje Tryckeri 2020.

Svanenmärkt trycksak, 3041 0342

Svanenmärkt trycksak, 3041 0342

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 3042

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 3042



60

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

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


	_GoBack
	_GoBack

