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2021 var ännu ett år präglat av pandemi, brustna planer, till-
fälliga lösningar. Ett år med många sjuka bland både personal 
och församlingsmedlemmar. Med restriktioner, ensamhet och 
begränsningar. 

2021 var ytterligare ett år när vi ställde om. När vi firade guds-
tjänst digitalt, när bara närmaste familj fick vara med om en 
fantastisk konfirmationshelg, när körerna övade med två me-
ters avstånd mellan varje sångare. 

2021 var ett år när vi längtade efter att samlas många till guds-
tjänst, till barn- och ungdomsaktiviteter, till Senior, till köröv-
ningar som vanligt. Vi längtade efter varandra, efter det nära 
samtalet vid kyrkkaffet, efter gemenskap, tillhörighet och käns-
la av sammanhang. 

Och frågan kommer tillbaka –
Kan man verkligen tala om det år som gått som ett Nådens år? 
Har inte denna längtan varit alltför stor, har inte det brustna och 
tillfälliga och oplanerade varit en alltför stor del av vars och ens 
vardag? Var kommer egentligen nåden in? Kan den övertrumfa 
det som varit tungt och annorlunda?

Jag har haft anledning att fundera på detta – jag var sjukskri-
ven i flera månader och fick tid, och så småningom också ork, 

Kan man verkligen 
tala om det år som gått 
som ett Nådens år?

till tanke, bön och reflektion. I min dagliga andakt fanns den 
här texten (Psalm 560) av biskop emeritus Jonas Jonsson:

I Guds tystnad får jag vara 
ordlös, stilla, utan krav. 
Klara rymder, öppna dagar: 
här en strand vid nådens hav.

Och svaret på frågan om ett Nådens år har klarnat efter hand:
Som jag ser det idag har nådens hav översköljt detta Nådens 
år. Året hade inte varit möjligt utan Guds nåd! Den nåd som vi 
får möta ordlöst, stilla och utan krav. Den nåd som gör att vi 
vågar ställa om församlingens verksamhet, inte ställa in. Vi har 
lärt nytt längs vägen, behoven i församlingen har tvingat oss till 
nya insikter, nya lärdomar och in på nya äventyr. Vi har sett hur 
ensamhet har fördjupats och vi har, genom bl a våra diakoner, 
fått skingra och lindra, förmedla Guds nåd. Samtidigt som det 
också är sant att vi kanske inte alltid har sett, inte alltid funnits 
på plats där vi borde. 
Men, av nåd har vår församling kunnat arbeta vidare. Den verk-
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Året hade inte varit möjligt utan Guds nåd! 

samhetsberättelse du just nu håller i dina händer är ingen-
ting annat än bevis på just det. Det är en berättelse om hur 
församlingsmedlemmar, frivilliga, personal och andra har de-
lat frustration men aldrig gett upp hoppet och tron på försam-
lingens uppdrag här i Stockholm och världen. Här läser vi om 
barn- och ungdomsarbetet, om det diakonala arbetet med fo-
kus på människor i utsatta situationer, om Lunch i gemenskap, 
om omsorg om den som idag är någon annan men som imor-
gon kan vara jag. Vi läser om gudstjänsterna, själva navet i Im-
manuelskyrkan. Fyra gudstjänster på tre språk, söndag efter 
söndag. 

Allt detta, och mycket, mycket mer, av nåd!

Så är vi nu en bit in i ett nytt nådens år som skakat om oss 
rejält. Kriget har dragit närmare oss än vi visste när årsredo-
visningen förbereddes. Om pandemin skakar om oss så gör 
kriget det förstås än mer, med människors lidande och me-
ningslös död. Om pandemin gjort oss medvetna om att allt 
kanske inte blir som innan så gör kriget det än mer. Hur kan 
vi, som psalmen 560 säger: öva oss i barnets tillit, pröva höjd 
och djup och bredd. Livet och döden kan inte kontrolleras. 
Men just detta utmanar oss att sätta tillit till att i grunden är 
det kärlekens Gud som bär världen. Livet är en gåva av nåd 
som vi alla måste hjälpas åt att värna, så som Kristus värnar 
livet genom att lura döden och uppstå till liv.

Därför ber vi om Guds barmhärtighet och nåd, över dem som 
skadas och dödas, över soldater som frivilligt eller ofrivilligt 
tvingas döda varandra. Vi ber om kraft för dem som vill värna 
liv och rättigheter för varje människa. Vi låter vår klagan lju-
da, över all meningslös förstörelse pga destruktiva maktambi-
tioner. Vi ber om Guds nåd över alla krigsområden i vår värld. 
Herre – förbarma dig. Ulla Marie Gunner, församlingens föreståndare.
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VÄ L KOM M EN T I L L 2021 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. 

5
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Årsredovisningen är ett bra tillfälle för oss att stanna upp och 
se tillbaka på året som har varit, tacka Gud för hans trofast-
het samtidigt som vi i bön söker vägledning för det komman-
de året.

Immanuelskyrkans verksamhet har präglats av pandemin hela 
året, men speciellt vårterminen då smittan och restriktionerna 
innebar att mycket tvingades bli annorlunda. Vi kunde inte ses 
på samma sätt som vanligt, och både verksamhet och guds-
tjänster fick under perioder ställas in. Trots pandemins sorgli-
ga framfart har nya sätt att mötas på utvecklats och burit frukt. 

Pandemin utmanade oss alla att tänka om och tänka nytt då 
det gäller sätt att mötas på och att vara kyrka. I gudstjänst-
gruppen Immanuel153 har nya personer blivit involverade, fler 
har tagit ansvar, fler ideér har kommit upp till ytan och fler dju-
pa samtal har ägt rum. Gemenskapen fördjupades och nya 
personer fick möjlighet att bidra med sina unika gåvor. Fler 
människor än tidigare engagerade sig på nya innovativa sätt. 
En ny idé för hösten i Immanuel153 var att uppmuntra musik-
ledarna att inbjuda musikervänner att ingå i olika bandkonstel-
lationer varje söndag. Detta ledde till att fler personer kom att 
engagera sig i gudstjänstmusiken. 

Vi har fortsatt med att livestreama gudstjänster i alla våra 
språkgrupper. I Immanuel153 blev Instagram också en plats för 
gemenskap. I runda tal har 60 personer sedan pandemins start 
skrivit personliga reflektioner på Instagram under en halv eller 
en hel vecka och 20 personer har bjudit in till vardagsrums-
konserter från olika hemmiljöer. Dessutom har gudstjänsten 
under pandemin sänts live på Instagram under namnet ”Sön-
dagssamtalet”, med predikan, bön och reflektion. Exempel på 

Immanuelskyrkan har under 2021 fortsatt 
påverkats av corona-pandemin. Men året har 
även präglats av glädjen över att återigen få 
träffas och starta upp med nya erfarenheter i 
bagaget. I denna återblick får vi några glimtar från 
allt viktigt, roligt och intressant som har hänt i 
församlingen under året – främst utifrån våra fyra 
prioriterade områden.

ÅT ER BL ICK PÅ 2021
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ÅT ER BL ICK PÅ 2021

predikoteman i Immanuel153 under året var ”Att komma hem 
igen” och ”Öppen kyrka”.

Under den svåraste corona-nedstängningen organiserade Im-
manuel 153 också uppskattade vandringar i olika delar av 
Stockholm. Även pilgrimsvandringar i stadsmiljö med pastor 
Lars Göran Olsson har erbjudits. 

För den svenska gudstjänstgruppen klockan 11 har webb-
sändningarna fortsatt att vara viktiga. De sänds också alltid 
till Löjtnantsgatan 8 och vårdboendet Löjtnantsgården, som 
det gjorts i många år. Deltagandet genom sändningarna har 
vuxit och kontakterna har blivit många. Hälsningar har kommit 
från olika håll i landet men också från personer i andra länder 
som följer och deltar. Kristi kropp över alla gränser har verkli-
gen fått en ny dimension – inte bara i utan bortom just vårt lo-
kala. Genom att det inte var möjligt att samlas i kyrkan under 
påskhelgen gavs en möjlighet att gestalta påskens budskap 
genom att flytta utomhus, till Sinnenas trädgård vid Vasapar-
ken. Två gudstjänster spelades in där: kvällen för sista målti-
den och våndan i Getsemane, samt vandringen mot Emmaus 
på annandag påsk.

Under våren besökte biträdande kyrkoledare Joakim Hageri-
us en av 11-gudstjänsterna. Han gav också en hälsning till he-
la församlingen i samband med ett församlingsmöte. Att sam-
las runt bordet – både nattvardens bord och kyrkkaffeborden 
– är bärande för mycket. Under sommaren fokuserade den 
svenskspråkiga gudstjänstgemenskapen därför på nattvards-
gudstjänster under söndagskvällar för båda gudstjänstgrup-
perna. Ett sätt att ta ifatt många missade tillfällen men också 
ett sätt att pröva en ny sommartid. Dessa gudstjänster samla-
de en mindre grupp människor. Vanor är svåra att ändra, men 
de som kom uppskattade den avskalade och lugna formen för 
gudstjänst. 

På fredagskvällen under Stockholm Pride anordnades en gos-
pel- och lovsångskväll i Immanuelskyrkan och på söndagen fi-
rades den ekumeniska Kärlekens Gudstjänst i Storkyrkan. Hela 
Pride genomfördes i år i en mindre, corona-anpassad, version, 
där Equmeniakyrkans församlingar inbjöd till ”öppen kyrka” 
med fika, samtal och andakt i Andreaskyrkan på Söder. En av 
kvällarna var det också ett öppet samtal om hur våra försam-
lingar kan bli mer välkomnande och öppna för hbtq-personer. 

Gemenskapen fördjupades och nya personer fick 
möjlighet att bidra med sina unika gåvor.

För den koreanska gemenskapen blev en fråga extra viktig när 
vi fortsatte att hantera den globala pandemin: ”Hur kan kyr-
kan behålla sin relevans och överleva som en trosgemenskap 
i denna nya miljö?” För att svara på denna fråga var vi tvung-
na att se bortom gudstjänstprogram och evenemang och fråga 
oss hur framtidens kyrka behöver se ut för att fortsätta Guds 
tjänst i en snabbt föränderlig värld. Världen går nu mot Meta-
Vers tidsålder och vissa förbereder sig redan för Virtual Reality 
Churches. Inför dessa framväxande digitala trender reflektera-
de den koreanska gemenskapen 2021 över hur och vad kyrkan 
behöver för att förbereda sig för framtiden.

Men oavsett vilken era vi lever i, har det viktigaste alltid varit 
att behålla tron   och fortsätta att bygga en gemenskap centre-
rad kring Guds Ord. Trots svåra omständigheter återupptäck-
te den koreanska gemenskapen värdet av tillbedjan, såväl som 
betydelsen av Bibeln, bön och engagemang för Gud under år 
2021. Både personlig gudstjänst och onlinegudstjänst har ut-
gjort pelare i verksamheten. Den veckovisa bibelläsningen blev 
en möjlighet att lära sig mer om Gud och fredagens online- 
bönemöten (genom Google Meet) fördjupade en andlig kopp-
ling och erbjöd möjlighet att upptäcka välsignelsen med att be 
för varandra.

För den internationella gemenskapen är det alltid extra viktigt 
att vara en välkomnande gemenskap. Vi fortsätter att välkom-
na och säga adjö till många människor. Erfarenhet av att vara 
en kyrka speglar världen idag. Världen är i rörelse och den in-
ternationella gemenskapen har en viktig kallelse i att vara ett 
”home away from home”, en fristad och tillhörighetsplats för 
alla de som Gud tar med till Immanuelskyrkan. Den internatio-
nella gemenskapen ger möjlighet att förkroppsliga vår Herre 
Jesu Kristi gästfrihet, kärlek och nåd.

Den internationella gemenskapen tog i mitten av oktober det 
stora steget att flytta sin gudstjänst till kyrksalen på övervå-
ningen kl 14.00. Detta gjordes för att välkomna till Immanuels 
internationella gemenskap och nå nyanlända när kyrkan öpp-
nades upp igen. Det innebar en stor omställning för alla inblan-
dade och vi är tacksamma för att vuxna, ungdomar och barn 
kan samlas igen, nu med mer utrymme och bättre ventilation.
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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

Liksom föregående år har diakonin tydligt påverkats av den rå-
dande pandemin med ett ökat antal ansökningar om hjälp med 
ekonomiska medel. Men också av ett större behov av samtal, 
antingen över telefon, med avstånd utomhus eller inne i kyrkan. 

Terminerna för Lunch i Gemenskap förlängdes även i år och för-
samlingen kunde därmed vara med och bjuda på lunch till dem 
som kanske har det svårast i samhället under en stor del av 
året. Duschverksamheten för EU-migranter har också fortsatt. 

Under advent delades drygt tvåhundra julblommor ut till för-
samlingsmedlemmar som har fyllt 80 år, men också till de bo-
ende på församlingens vårdboende Löjtnantsgården. I år er-
bjöds den som ville att hämta sin blomma vid en adventssam-

ling som innehöll både andakt, gemenskap runt kaffeborden 
och musikalisk underhållning. Under advent förberedde och 
delade den koreanska gemenskapen också ut små presenter 
bland sina äldre medlemmar. Från slutet av april till slutet av 
september har församlingens musiker haft konserter vid Löjt-
nantsgården, till stor glädje för de boende. 

Församlingen har ett särskilt ansvar för människor i närområdet, 
men ett arbete sker också med att utveckla och genomföra an-
gelägna missions- och biståndsprojekt i samarbete med våra 
vänförsamlingar i N’djili, Kongo-Kinshasa, och i Panvel, Indien. 
Arbetet leds av Immanuelskyrkans missions- och biståndskom-
mitté. Under 2021 har dessa missions- och biståndsprojekt ge-
nomförts i samarbete med våra vänförsamlingar:

Fler har behövt ekonomisk hjälp och fler har varit 
i behov av samtal under pandemin. Samtidigt har 
samarbetet med våra vänförsamlingar, arbetet 
med miljö och rättvisa samt engagemanget för vårt 
vårdboende fortsatt. Att vår församling på olika 
sätt kan få vara ett stöd för människor i utsatta 
livssituationer är både fint och meningsfullt. 
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• Nutritionsprojektet i N´djili: Näringsriktig kost till undernärda 
barn från fattiga miljöer. Projektet har pågått sedan millennie-
skiftet, men är nu i coronatider viktigare än någonsin.

• Mikrofinans-projektet i Panvel-Morba: Mikrofinans-projektet 
i den fattiga byn Morba bistår kvinnor med lån av startkapital 
samt utbildning vid etablerandet av egna småskaliga företag, 
som djuruppfödning, grönsaksodling med mera. Projektet har 
gett kvinnorna möjlighet till egenförsörjning samt kraftigt stärkt 
deras sociala ställning inom såväl familj som samhälle.

• Biståndsarbete i HCC Chopda: Stöd till HCC:s arbete bland 
den mycket utsatta och fattiga folkgruppen ”Pawara Tribe” 
i Chopda. Församlingen har växt mycket starkt genom att 
många människor har kommit till tro på Jesus.

Immanuelskyrkans julmarknad på lördagen före första advent 
har länge varit en tradition för församlingen, med syfte att sam-
la in pengar till internationell mission och bistånd. Förra året 
fick marknaden ställas in på grund av pandemin, men i år var 
den tillbaka! Besökarna kunde bland annat serveras hembakat 
och jultallrik i Kaffestugan, handla bakverk och maträtter, blom-
mor och böcker samt lyssna på julkonsert. Det gick även att 
köpa gåvobevis, som ett annat sätt att ekonomiskt stödja för-
samlingens internationella arbete.

DI A KON I – M Ä N N I SKOR I  U TSAT TA L I VS S I T UAT ION ER

Kaffestugan har under året tillsammans med våra trogna vo-
lontärer också kokat soppa med efterrätt till både lunch- 
musik, externa körer och konferenser, samt serverat våra in-
terna grupper fika både dag och kväll – en insats som skapar 
värme för många.

Klimatförändringar påverkar många utsatta grupper – något 
miljö- och rättvisegruppen arbetar för att uppmärksamma och 
motverka. På grund av pandemin har de under året arrangerat 
digitala möten och webbseminarier, exempelvis då IPCC:s kli-
matrapport släpptes i början av augusti. I oktober var gruppen 
värd för nätverket Klimatsveriges årliga stormöte med forskar-
föreläsning, workshops, direktrapporter från forskare på plats 
under COP26 i Glasgow och direktkontakt med personer på 
Klimattåget från Amsterdam till Glasgow. 

Under hösten var gruppen även delaktig i arbetet med globala 
klimatkonserter och klimatdemonstrationer med miljontals del-
tagare världen över. Medlemmar i gruppen har också jobbat 
med planering inför FN-konferensen Stockholm+50 som kom-
mer att gå av stapeln i början av juni 2022. Immanuelskyrkans 
handlingsplan för implementering av ett uppdaterat miljö- och 
hållbarhetsarbete har fortsatt att skjutas på framtiden på grund 
av pandemin, men i och med gruppens aktiviteter har en del 
redan implementerats. 

Liksom föregående år har diakonin tydligt 
påverkats av den rådande pandemin.
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Immanuelskyrkan tycker att barn, tonåringar och 
unga är viktiga. Vi vill skapa en trygg och rolig 
gemenskap för dem och deras familjer, där de 
kan ställa frågor om livet, växa i sin tro och träffa 
vänner. 

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

År 2021 var fyllt av sistaminuten-förändringar. Eftersom vi un-
der hela året noga följt rekommendationerna från Folkhäl-
somyndigheten behövde vi vara både flexibla och kreativa. Vi 
har under året diskuterat hur vi skulle kunna fortsätta att ha 
meningsfull barnverksamhet samtidigt som vi tog ansvar och 
följde riktlinjerna. 

För barnverksamheten i den internationella gemenskapen bör-
jade året utan barn på plats. Under denna tid producerades ett 
digitalt program som sändes via YouTube. Barnen kunde delta 
i söndagsskolan via den digitala sändningen. Så snart det blev 
möjligt välkomnades barnen till kyrkan. Under denna tid kom 
föräldrar och lämnade sina barn i söndagsskolan så att de kun-
de delta på plats i Immanuelskyrkan. Samtidigt fortsatte pro-
duktionen av den digitala söndagsskolan då inte alla barn ha-
de möjlighet att delta.

Under sportlovet hade Immanuel International möjlighet att er-
bjuda en dag med utomhusfestligheter. Barnen tävlade i små 
grupper i ett fantastiskt lopp runt Stockholm. Det var gott om 
sol och skratt när vi samlades i gemenskap genom Jesus.

Under sommaren samlades en underbar grupp volontärer för 
att förbereda sig för det årliga veckolånga daglägret som kallas 
Vacation Bible School. Dessa dagar var fyllda av härlig energi 
och glädje från både barn och volontärer. Under den här veck-
an lärde sig barnen mer om Guds otroliga kärlek genom sång, 
drama, hantverk, bibelstund och djupa diskussioner. De lärde 

sig varje dag hur mycket Gud älskar dem och att Jesus, deras 
frälsare, alltid är med dem. Hans kärlek tar aldrig slut.

Barnaktiviteter i internationella gemenskapen fortsatte under 
hela hösten, både på plats och digitalt. I oktober avslutades 
den digitala produktionen, då barn och föräldrar fick möjlighet 
att vara på plats. Under höstlovet hade vi en dag då barnen 
kunde komma in och njuta av en dag fylld med lekar, skratt, 
film, snacks och andakter.

Som avrundning av året bjöds alla in att njuta av barnens pre-
sentation av en liten julkrubba. Den 19 december framförde 
barnen en julpjäs med drama och sång som skildrade vår fräl-
sares födelse, men som också delade ett budskap om Jesu 
evangelium för alla som tror.

På grund av pandemin kunde den koreanska gemenskapen ty-
värr inte genomföra det vanliga programmet för barn.

Barnverksamheten i den svenskspråkiga gudstjänstgemen-
skapen påverkades också på olika sätt av pandemin. Skapar-
söndag – som är Immanuelskyrkans söndagsverksamhet på 
svenska under gudstjänsten för barn 0–7 år – låg helt nere un-
der våren. Till hösten kom Skaparsöndag igång igen, nu un-
der de båda svenskspråkiga gudstjänsterna, klockan 11 och 
klockan 16.00 – vilket var nytt! I Skaparsöndag får barnen möj-
lighet att via musik, eget skapande och rörelse lära känna bi-
belns berättelser. Under hösten följde de berättelserna i Bar-

Samtidigt fortsatte produktionen av den digitala 
söndagsskolan då inte alla barn hade möjlighet  
att ta sig till kyrkan.
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nens bästa bibel. Varje söndag samlades barnen inne i kyrksa-
len och fick vara med om barnens minuter som sedan fortsat-
te med Skaparsöndag i kapellet. Under den första samlingen 
fick barnen som överraskning sin egen barnbibel. De dansa-
de även med sjalar, sjöng afrikanska och svenska sånger och 
pysslade tillsammans. 

På första advent samlades många barn och deras föräld-
rar nere i sporthallen och fick vara med om julberättelsen. På 
andra advent stod barnen i fokus under den svenskspråki-
ga 11-gudstjänsten. Ett luciatåg med ett stort antal barn, bå-
de från församlingens olika språkgrupper och från närområdet 
sjöng traditionsenliga luciasånger och bjöd på ett oförglömligt 
framträdande i ljusets tecken. Många anhöriga besökte Imma-
nuelskyrkan för första gången.

Supersöndag – som är Immanuelskyrkans söndagsverksam-
het på svenska för barn mellan 8–13 år – var helt digital under 
våren, men under hösten kunde de träffas i kyrkan igen. På 
Supersöndag får barnen vara med om äventyr genom rollspel 
och Minecraft. De får skapa egna rollpersoner och är med om 
spännande äventyr tillsammans, som att ligga uppe på Kaja-
fas hustak samtidigt som Petrus förnekar sin allra bästa vän 
och att sitta i ett träd nära Sackaios när Jesus bjuder hem ho-
nom på middag. 

Varannan fredag kväll träffas tonåringar i åldrarna 13–19 år i 
den ungdomsverksamhet som kallas för FREDA. En FREDA- 
kväll inleds med fika som följs av en större aktivitet och se-
dan avslutas kvällen med en andakt där ungdomarna får möj-
lighet att dela veckan som har varit, fördjupa sin gudsrelation 
och möta ledare i samtal eller förbön. Under vårterminen 2021 
pausades FREDA, och ledarteamet gick istället in som konfir-
mandledare. Under höstterminen hade FREDA program som 
vanligt. Höjdpunkten var Eken Special då andra församlingar 
bjöds in och cirka 60 deltagare och ledare utforskade kyrkans 
olika rum med olika utmaningar.

Konfirmationen i Immanuelskyrkan är gemensam för svenska, 
internationella och koreanska gruppen. Även andra Equmenia-
församlingar i region Stockholm bjuds in att vara med. Årets 
konfirmationsgrupp var den största sedan Express Yourself – 
Konfa startade, med 31 konfirmander från Immanuelskyrkan 
och Funkiskonfa, och 5 konfirmander från Hässelby. 

För att kunna genomföra konfirmationen anpassades upplägg 
och form efter rådande restriktioner. Under de första träffarna i 
Immanuelskyrkan delades konfirmanderna in i grupper om åt-
ta personer som följde varandra under hela dagen. När man 
inte fick sjunga i grupp fick konfirmanderna sjunga med hän-
derna och med tecken som stöd. Och under konfalägret på 
Camp Holsby i Småland var de utomhus så mycket de kun-
de. Tidsspannet för konfirmationen förkortades dessutom, 
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men hela programmet och undervisningsplanen kunde ändå 
genomföras. 

Som grupp har årets konfirmander haft modet att våga va-
ra tillsammans och lära känna varandra trots det som på ytan 
kan se ut som olikheter. Det visade sig inte minst i en fantastisk 
högtid och gudstjänst den 11 och 12 september. Här är någ-
ra röster från årets konfirmationshögtid om vad det bästa med 
konfirmationen har varit:

”Gemenskapen, musiken, att vi har fått lära oss mer om 
Gud, andakterna på kvällarna, att jag har fått prova om tro är 
något för mig, hela lägret, att jag har vågat göra många saker 

jag inte vågat tidigare, påskvandringen, att vi har fått lära kän-
na varandra bättre, upplägget, att vara en del av en större ge-
menskap, att vi har haft det så kul tillsammans.”

Nytt för i år är Express Yourself – Funkiskonfa, som under vå-
ren startades som en del i Konfa Express Yourself i Immanuel-
skyrkan. Det är en konfirmation för ungdomar med funktions-
variationer, som använder tecken som stöd, som behöver en 
trygg grupp. Konfa med extra stöd är ett samarbete mellan Im-
manuelskyrkan, Equmeniakyrkan Region Stockholm, Equme-
nia Stockholm och studieförbundet Bilda. Tonåringarnas famil-

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

På Supersöndag får barnen vara med om äventyr 
genom rollspel och Minecraft.
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jer med föräldrar, småsyskon och assistenter har också funnits 
med på träffarna. Här är en hälsning från en av konfirmander-
nas familjer:

”Funkiskonfan har välkomnat Harald och oss som familj med 
värme. Givit honom möjligheten att få vara med på viktiga sam-
tal och otroligt roliga aktiviteter. Fått känna sig som en vanlig 
ungdom och getts möjlighet att möta andra ungdomar. Han är 
lycklig och älskar att samtala om konfan och det vi gemensamt 
fått uppleva i kyrkan. Tack för möjligheten!”

Sommaren 2020 fanns många nyblivna föräldrar som blivit iso-
lerade i sina hem på grund av pandemin. Många beskrev en 
sorg över att de missade flera möjligheter att möta sin släkt, si-

na vänner, andra föräldrar i kyrkan och öppna förskolor. Istället 
blev man ensam i sitt hem tillsammans med sitt nyfödda barn. 
Detta behov ledde fram till att en digital mammagrupp forme-
rades, med utgångspunkt i Immanuel 153, för träffar en gång i 
månaden. Även en pappagrupp startades våren 2021. Insikter-
na från året som gått är att vi behöver varandra i det enkla och 
vardagliga. Genom denna mötesplattform kan föräldrar hjälpa 
föräldrar att vara föräldrar.  

Immanuelskyrkans pastor Anna Berndes arbetar även som 
studentpastor i Universitetskyrkan, ett ekumeniskt arbete mel-
lan Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. Under 2021 har det 
mesta arbetet i Universitetskyrkan, precis som förra året, hand-
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Musikskolans arbete är gränslöst och vänder sig till 
alla språkgrupper och välkomnar alla som elever.

lat om att möta studenter och i viss mån personal, till enskil-
da samtal. Men under hösten kunde de äntligen bjuda in till ett 
nytt projekt – Universitetskyrkans kör! Trots att restriktioner har 
gjort det svårare att möta studenter vid till exempel termins- 
starter och berätta om arbetet så har kören sedan den star-
tade i september, haft mellan 8–15 deltagare varje repetition.

Att sätta barn och ungdomars musikaliska utveckling i centrum 
är en av visionerna som Musikskolan Immanuel har. Syftet är 
att som en integrerad del i Immanuelskyrkans församlingsverk-
samhet ge eleverna en bra musikundervisning med hög peda-
gogisk nivå i en varm och positiv miljö. Genom åren har musik-
skolan gett många nya bestående kontakter och medlemmar 
till församlingen. Musikskolans arbete är gränslöst och vänder 
sig till alla språkgrupper och välkomnar alla som elever. Musik 
är ett gemensamt språk som alla kan ta del och njuta av, och 
att få uppleva barn och ungdomars medverkan i församlingens 
samlingar är en stor tillgång.

I år fyllde Immanuelskyrkans musikskola 60 år! Det firades un-
der en hel jubileumsvecka i oktober med minikonserter, lunch-
konserter och uppspel på varierande platser. Söndagen den 
24 oktober var högtidstillfället då elever stod för all sång och 
musik i den svenskspråkiga 11-gudstjänsten. Det skedde med 
Elgars Pomp and Circumstance med nyskriven jubileumstext 
och en rad varierande musik från kyrkorummets alla hörn. En 
stor församling mötte upp och gudstjänsten avslutades med 
stor orkester i Alfvéns Bergakungens sal. Under jubileums-
gudstjänsten avtackades även Musikskolans rektor Peter  
Eriksson, som går i pension. Han har varit anställd i församling-
en som rektor, musiker, kör- och orkesterledare i 38 år. 

Pandemin påverkade tyvärr även Musikskolan. Under vårtermi-
nen ställdes ensembler, orkestergrupper och viss större grup-
pundervisning in enligt restriktionerna, men den individuella un-
dervisningen kunde efter olika smittåtgärder fortgå. Termins- 
uppspelningarna och konserterna var under våren fortsatt in-
ställda. Däremot gavs möjligheten att spela in små filmer med 
musikstycken som vid flera tillfällen kunde visas i de streama-
de gudstjänsterna från församlingen. Höstterminen började 
med hopp om en ljusare tid och Musikskolan kunde öppna upp 
för även mindre gruppundervisning. Under hela pandemin ut-
tryckte elever och familjer sin stora glädje över betydelsen och 
behovet av att Musikskolan varit i gång och öppen.
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Av förståeliga skäl har det varit svårt att anordna en gemensam 
gudstjänst under pandemin, men i januari 2021 genomförde vi 
en digital gemensam gudstjänst med medverkande från hela 
församlingen med böner, bibeltexter och korta predikningar på 
församlingens tre språk. En höjdpunkt där gemenskapen verk-
ligen kändes stark trots distansen, var de körsånger där sång-
are från församlingens olika språkgrupper sjöng några sång-
er från Immanuel, gudstjänstsånger skrivna av tidigare konfir-
mander och musiker från Immanuelskyrkan.

Immanuelskyrkans musikverksamhet har tyvärr också varit fär-
gad av pandemin. På grund av rådande restriktioner var det 

första halvåret därför en tid för små grupper och solister. Det 
har varit en fröjd att se den lust och vilja som finns i försam-
lingens körer och ensembler. Immanuel international Choir, Vox 
Immanuel, Immanuel Nova, Immanuel Gospel, Immanuel Brass 
samt olika team av musiker har alla ställt upp med mindre en-
sembler i livestreamade gudstjänster. Det har varit viktigt för 
församlingen, men också för ensemblerna själva, att trots pan-
demin träffas på de sätt som har varit möjliga. Det krävs ett 
större ansvar hos den enskilda körsångaren/musikern när man 
är färre än vanligt i ensemblen vilket har varit en utmaning för 
alla, men också utvecklande och roligt. 

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

Pandemin har gjort det svårt för oss alla att mötas. 
Men den digitala gemensamma gudstjänsten var 
uppskattad! Och vissa delar av vår verksamhet 
är alltid gränsöverskridande – som musiken och 
kultur- och utbildningsverksamheten.
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Lunchkonserterna på måndagar har fungerat mycket bra trots 
pandemin. De har nått ut till en stor publik via Facebook och 
Youtube, ibland med hundratals (någon enstaka gång tusen-
tals) visningar. Under hösten genomfördes lunchkonserterna 
återigen endast på plats.

Höstterminen startade med glädje och förväntan när kyrkan 
öppnade upp igen för att kunna repetera med körer och en-
sembler. En rolig händelse under hösten var i september då 
musiker från församlingen deltog med en familjekonsert i 
den internationella orgelfestivalen ”Organspace” och Björn  
Gäfvert vid orgeln fick besök av sjukhusclownen Hjördis. I ok-
tober avtackades församlingsmusikern Martin Åsander för 
hans tid i Immanuelskyrkan genom att församlingen tillsam-
mans med körer, musiker och församling genomförde hans 
mässa ”I evig tid”. 

Immanuelskyrkan hade också glädjen att under hösten få fira 
Immanuel Gospel 30 år, med en kördag och en härlig gospel-
kväll med nuvarande och tidigare körsångare och musiker samt 
gästen Calvin Bridges. I 30 år har Immanuel Gospel fått de-
la gospelns glada, hoppfulla, glädjerika, trofasta och tillitsfulla 
budskap: Du är älskad just som du är. Kvällen kändes välsignad 
– Immanuel Gospel är en kör som har mycket kvar att uträtta. 

Under julen kunde flera uppskattade konserter hållas. Bland 
annat traditionsenligt på tredje advent då Vox Immanuel, Im-
manuel Brass och Immanuel International Choir medverka-
de. Efter konserten avtackades Kristina Åkesson, som under 
många år har varit ansvarig för musikverksamheten i Immanu-
elskyrkan, och nu går vidare till andra uppdrag.

Studiecirklar, föreläsningar och konserter genomförs alltid i 
samverkan med studieförbundet Bilda. Församlingen sam-
verkar ibland även med andra församlingar. Under våren an-
ordnades två stycken webinars – ett utifrån hur påsken firas i  
Jerusalem, med bland andra Kjell och Inger Jonasson, och ett 
som fokuserade individualism och församling, med professor 
Magnus Hagevi, utifrån en ledarartikel i tidningen Sändaren. 
I oktober genomfördes Vetekornsdagarna tillsammans med 
Equmeniakyrkan, Bilda och Enskilda Högskolan. Temat för året 
var ”Att söka sanningen – i pandemins tid, i tron, i församling-
ens liv”. Föreläsningar, samtal och konstnärliga uttryck varva-
des. Sändningarna finns på Equmeniakyrkans hemsida.  

Lunchkonserterna på måndagar har fungerat 
mycket bra trots pandemin.
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Församlingen är helt beroende av frivilliga 
insatser. Vår utgångspunkt är att alla kan bidra 
och att varje människas gåvor ska få hitta rätt 
plats. Församlingens volontärer har när kyrkan 
varit stängd gjort det möjligt att ändå upprätthålla 
gudstjänster och viss verksamhet, och att sedan i 
ett nytt landskap starta om.

När pandemin har gjort året väldigt jobbigt med restriktioner, 
osäkerhet och ett nytt landskap har alla volontärers insatser 
varit ovärderliga. Vi är mycket tacksamma för de volontärer 
som kom till kyrkan varje söndag för att hjälpa till att organisera 
söndagsgudstjänst både fysiskt och online. Vi hade inte kunnat 
genomföra verksamheten det senaste året utan engagemang-
et från så många frivilliga. Vi är tacksamma för de som hjälpte 
till att sända verksamhet digitalt under hela pandemin. VI ser 
att så många har gett av sin tid och energi för att undervisa vå-
ra barn och ungdomar, troget be för församlingen och besö-
ka sjuka, dela med sig av musik och vittnesbörd, med mera.

När mycket öppnade upp i kyrkan igen i september, gjordes en 
hel del på ett nytt sätt. Som ett nedslag i volontärernas insat-
ser i omstarten stod det i kaffestugan framdukat porslin på al-
la bord för att gudstjänstbesökare skulle kunna vara rädda om 
varandra och inte trängas i köer, och kyrktorgsvärdar visade 
plats till anvisade fikaplatser. 

Samtal i mindre grupper har stor betydelse för hur vi växer som 
människor och som kristna. Där får tankar prövas och utveck-
las. Vi lär också känna varandra på ett djupare sätt. Här är vo-
lontärer nyckelpersoner som ledare.

Flera bokcirklar har pågått under året. Läsningen och samta-
len har gett nya tankar, vänner och inspiration. Flera av bok-
cirklarna har ägt rum på helt nya sätt, som på promenader och 
digitalt uppkopplade. Några av boktitlarna har varit: Jack och 
Hemma av Marilynne Robinson, Mod att vara sårbar av Brené 
Brown och Din egen väg av Patricia Tudor-Sandahl. Dessutom 
genomfördes digitala samtal under fastan.

Alphakurser har länge varit viktiga i församlingen. Under hös-
ten hölls för första gången i Immanuelskyrkan en digital Alpha- 
kurs. Gruppen sågs under tio digitala träffar på tisdagskvällar 

VOLON TÄ R ER & L EDA R SK A P
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samt en lördag på plats i Immanuelskyrkan. Det digitala forma-
tet möjliggjorde att personer som annars skulle ha svårt att gå 
kursen ändå kunde vara med, och deltagarna kom både från 
Stockholm och från övriga Sverige. Underbart!

I år har Alphakursen kompletterats med samtal om existentiell 
hälsa med en allmänmänsklig utgångspunkt. Många nya per-
soner nåddes genom information i församlingens sociala me-
dier. Dessutom har ledare utbildats för nästa års samtalsgrup-
per, som kallas för Roder, tillsammans med Equmeniakyrkans 
region Stockholm.

Tisdagsträffens program anordnas av Immanuel Senior – en 
partipolitiskt obunden seniorförening inom Immanuelskyrkans 
församling som drivs helt av ideella. Under våren var tisdags-
träffarna helt inställda, men i slutet av våren gjordes några 
pandemisäkra uppskattade kulturvandringar, bland annat till 
Adolf Fredriks kyrka och Norrmalmskyrkan. Under hösten gjor-
des sedan vandringar bland annat till Ersta diakoni, Riddarhu-
set och den nyrenoverade Filadelfiakyrkan. Under sommar-
månaderna har det under många år varit sommartisdagsträf-
far med små korta utfärder för äldre församlingsmedlemmar. I 
år packades dragkärror med kaffekannor, hembakta kakor och 
lätta utemöbler så att församlingens seniorer kunde bjudas på 
parkfika några gånger under sommaren.

En efterlängtad omstart för Immanuel Senior skedde under 
hösten med ett intressant program. Tisdagsträffarna innehöll 
kyrkliga, samhällsaktuella, historiska och naturvetenskapli-
ga ämnen, samt musik. Smakprov på några ämnen från 2021 
års höstprogram är: Miljöfrågor – utrotning av arter och hur 
vi lever över våra tillgångar, Naturen – svenskarnas religion, 
Livsnära samtal, biståndsorganisationen Diakonia, Historis-
ka berättelser om finska Sverigehjältar och Svenska högti-
der. Speciellt intressant var när Barbro Westerholm talade 
om ålderism, ensamhet och psykisk ohälsa, och musikupp-
levelsen Händels Messias presenterad av radioprofilen Vas-
silis Bolonassos.     

Nu fortsätter uppdraget, med Paulus ord: ”Jag uppmanar er 
alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er 

Flera bokcirklar har pågått under året.  
Läsningen och samtalen har gett nya tankar, 
vänner och inspiration

kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra 
i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band 
bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda an-
de, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är 
Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han 
som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.”
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Börjat:
Winnieross Olofsson Pastorsassistent
Urban Smedman Fastighetschef
Katarina Andreasson Rektor Musikskolan
Åsa Bosdotter Körledare
Marianne Eriksson Administrativ chef
Frida Fritzson Diakoniassistent

Slutat:
Kristina Åkesson Musikansvarig
Mats Engen Administrativ chef
Pete Andersson Pastor
Ivani Ahlberg Pastor
Peter Eriksson Rektor Musikskolan

MEDLEMSINFORMATION 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 1.369. Under året upptogs 
32 medlemmar i församlingen, varav 13 på bekännelse eller 
dop, 4 från andra församlingar inom Equmeniakyrkan och 15 
från församlingar som tillhör annat samfund/kyrka i Sverige 
eller utomlands. 

47 medlemmar har lämnat församlingen. Av dessa har 16 avli-
dit, 13 flyttat utomlands, 5 flyttat till annan församling som till-
hör Equmeniakyrkan, 4 flyttat till församling som tillhör annat 
samfund/kyrka och 9 har utträtt av annan anledning. 

 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 
Församlingsboken visar att under året har 7 barn döpts in i 
Kristus, 5 barn burits fram för att ta emot Herrens välsignelse 
och 10 personer har på bekännelse döpts in i Kristus. 

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

Bengt Rönnlund 6 december 2020 
Ho-Wol Hwang 20 januari
Mia Song 27 januari
Per Kindbom 17 april
Barbro Bartram 20 april
Sammy Kasule 27 april
Daniel Gunnardo 13 maj
Ingvar Hansson 5 juni
Astrid Engberg 7 juni
Bengt Järlund 26 juni
Ulla Winnerfeldt 11 augusti
Ola Johansson 26 september
Wiola Gustavsson 4 oktober
Ewa Hübinette 13 oktober
Margareta Järnåker 1 december
Ingegerd Berg 18 december

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION
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FÖRSAMLINGSSTYRELSE
 1 Greger Hjelm, ordförande
 2 Ingrid Östlund, vice ordförande
 3 Gunilla Hjelmåker
 4 Barbro Ericsson
 5 Maria Eriksson
 6 Evado Arfs
 7 Cecilia Mjönes

 8 Hans-Olof Hagén
 9 Claes Jonsson
10 Peter Dobers
 11 Roelof Hansman 
 12 Mats Bernö
13 Johan Sahlén

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

  I tjänsten: 
14 Ulla Marie Gunner, församlingsföreståndare
15 Marianne Eriksson, administrativ chef
16 Cathrin Sjöström, 
  sekreterare
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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 
fastigheter som Probitas AB äger. Alla koncernens verksam-
heter bedrivs i egna fastigheter. Tillgångarna i finansiella in-
strument ägs av Immanuelskyrkan direkt men förvaltas av 
bolagskoncernen. Under ett normalt år finns det ca 200 per-

soner anställda i Koncernen, varav ca 170 personer i Probi-
tas-koncernen. De flesta jobbar inom hotellverksamheten (ca 
95 personer under ett normalår) och äldrevården (ca 55 per-
soner). Men under 2020–2021 har antalet årsanställda inom 
hotellverksamheten mer än halverats på grund av pandemin. 

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

Immanuelskyrkan är en kristen församling i centrala Stockholm med 1 369 
medlemmar. Församlingen är internationell och har gudstjänster på tre 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

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

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

Hotel Birger Jarl är ett fyr-
stjärnigt hotell beläget i 
centrala Stockholm  
(Tulegatan 8). Hotellet har 
271 hotellrum, en konfe-
rensvåning med kapacitet 
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 för närvarande 
102 hotellrum, men  
kommer under 2022 att 
totalrenoveras.
Vd Marianne Hultberg

Löjtnantsgården bedriver 
äldrevård med kristen vär-
degrund på Östermalm 
(Löjtnantsgatan).  
Boendet har 55 vård-
platser varav 28 omvård-
nadsplatser och 27  
demensplatser.
Vd Karin Jönsson
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** När intäkterna är större än kostnaderna hamnar ”diffen” 
 som ett överskott i kostnadsstapeln.

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

Kostnader

UTFALL 2021

Immanuelskyrkans 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

Utdelning från
värdepapper

Det församlingen erhåller från sin värdepappersportfölj, 
tillsammans med utdelningen från Probitas gör att vi kan 
ha en stor och öppen kyrka mitt i Stockholm med perso-
nal som hängivet delar med sig av sina olika kompeten-
ser, 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 bi-
dra på ett tydligt sätt även fortsättningsvis.

För år 2021 sattes målet att offrande skulle nå upp till 5,1 
miljoner kr. Resultatet blev 4,3 miljoner kronor och vi vill 
tacka alla våra medlemmar och vänner som möjliggjorde 
detta under detta pandemiår. 

Överskottet i år kommer huvudsakligen från reavinster på 
försäljning av våra värdepapper och försäljning av en bo-
stadsrätt. De år verksamheten genererar överskott ska-
pas förutsättningar för en stabil verksamhet de år verk-
samheten går med förlust.

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

• Stående överföring*  
• Bankgiro 181-0936 
• Kollekt (kontanter)  
• Kyrkoavgift*
• Swish Svenska 123 418 3224 
• Swish Internationella 123 189 1308 
• Swish Koreanska 123 184 9843  

Verksamhets-
kostnader

Personal-
kostnader

Lokalkostnader

Offrande och 
verksamhetens
intäkter

Årets överskott**

Reavinster
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Missionsverksamhetens intäkter (tkr)

2019 2018 2017 201620202021

-37 497
-38 455

-36 504-36 803
-34 802

-36 063

2019

10 538 9 970 10 115
9 382

10 124

2018 2017 201620202021

9 572

Resultat missionsverksamheten (tkr)

2019 2018 2017 201620202021

-26 959
-28 475

-26 389-25 420 -26 679-26 491

Missionsverksamhetens kostnader (tkr)

2019 2018 2017 201620202021
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2019 2018 2017 201620202021

9 703

-186

449

-431

10 148

25 470

Årets resultat (tkr)

2019 2018 2017 201620202021

16 827

6 772
8 924

5 958

14 622

30 846

Finansnetto övrigt (tkr)

NÅGRA NYCKELTAL FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (tkr) 

  2021 2020 2019  2018  2017  2016 

Missionsverksamhetens intäkter  9 572 9 382 10 124  10 538 9 970  10 115 
 – därav insamlade medel  2 982 3 925 4 053  3 887  3 752  4 781 
 – därav kyrkoavgift  1 283 1 295 124 1 170  1 071  850 
 – därav testamentsmedel  0 1 100 87  0  0 

Missionsverksamhetens kostnader  -36 063 -34 802 -36 803 -37 497 -38 445  -36 504  

Resultat missionsverksamheten  ´-26 491 -25 420 -26 679 -26 959  -28 475  -26 389

Probitas – ränta och utdelning 21 115 20 500 20 000  20 000  20 000  20 000 

Finansnetto övrigt  30 846 14 622 16 827 6 772 8 924  5 958

Årets resultat efter skatt 25 470*  9 703 10 148  -186  449  -431 

30

20

10

0

30

20

10

0

* Församlingen har under året sålt en bostadsrätt vilket tillsammans med en 
god avkastning från sin värdepappersportfölj bidragit till det fina resultatet. 
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Årsredovisning

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668

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.

Under normala omständigheter firas fyra gudstjänster varje 
söndag på tre språk: svenska, engelska och koreanska. Utan 
pandemi håller Immanuelskyrkan öppet i stort sett varje dag 
och människor möts i många olika sammanhang. Över 500 
frivilliga är engagerade med varierande uppgifter i en mång-
fald av verksamheter. 

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. Församling-
en har också två vänförsamlingar, en i Indien och en i Demo-
kratiska Republiken Kongo.
Församlingen äger bolagskoncernen Probitas AB med verk-
samhet inom fastighet, hotell, senior-, student- och vårdbo-
ende. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Även 2021 har varit ett år som präglats av Corona pandemin 
vilket har påverkat ekonomin i Immanuelskyrkan på flera sätt. 
Den normala verksamheten har fått förändras och många av 
våra samlingar har skett digitalt. Vi har under andra halvåret 
sett en nedgång i givandet. Denna minskning av gåvor och 
kollekter har dock kompenserats av att summan av verk-
samhetsintäkter och verksamhetskostnader har varit betyd-
ligt lägre under 2021

Immanuelskyrkans har under året försålt en bostadsrätten 

Styrelsen för Immanuelskyrkans församling får härmed avge sin årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. Förvaltningsberättelsen har sin utgångspunkt 
i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess ekonomi och 
övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

på Brahegatan 46, Stockholm, som inbringat en reavinst på 11,5 
milj kr. Vid permutering av Stiftelsen “Kyrkan i Frescati” erhöll Im-
manuelskyrkan en summa som ska användas för Studentverk-
samhet genom Universitetskyrkans kör. Detta tillsammans med 
bidrag från Govenii minne samt Rådmanshemmet har under 
2021 tagits in i resultaträkningen och omklassificerats till “Ända-
målsbestämda medel”. Det har påverkar resultatet med +942 tkr.

Främjande av föreningens ändamål
En kyrka behöver vara trovärdig sitt budskap. En kyrka måste 
ha en levande diakoni som inte bara tar hand om sina egna ut-
an också om utsatta i samhället i stort. Vi har under 2021 fortsatt 
med vårt sätt att arbeta med diakoni i pandemitid där luncher 
som normalt serveras på lördagar i kyrkan har blivit till matkas-
sar som delats istället. Diakonin pekades tidigt ut som priorite-
rat område under pandemin och har därför kunnat upprätthållas. 
För Immanuels del har trovärdigheten stärkts både internt och 
externt på detta område. 

Den psykiska hälsan är vid sidan av smitta under pandemin ock-
så ett orosområde i samhället. Genom att stärka telefonkontak-
ter och digitala kontakter med framför allt församlingens ensam-
ma äldre har vi kunnat motverka en del av detta. 

Boendet på Löjtnantsgatan 8 har också fortsatt utgjort ett viktigt 
bidrag i att motverka ensamhet. Där ordnade också musikverk-
samheten uppskattade konserter för både vårdboendet och övri-
ga. Att kulturen kan odlas, om än i mindre format, har bekräftats 
vara enormt viktigt, vilket bekräftats av t ex vårdpersonal.  Men 
även yngre personer har uttryckt den ensamhet och press som 
pandemin ökat på. Här har promenader och små gruppsamling-
ar i stadens parker kunna bidra till ett bättre mående. Också kyr-
kans beredskap att ta emot telefonsamtal har visat sig vara ett 
verktyg att möta ökad psykisk ohälsa.

De digitala sändningarna har gett ökade möjligheter att nå ut till 
våra medlemmar men också till nya grupper av människor som vi 
kanske inte vanligtvis ser i vår verksamhet. För att förbättra kva-
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litet på dessa sändningar har församlingen under året inves-
terat i nya kamerautrustningar i flera lokaler.  Gemenskap har 
skapats genom bön, samtal, bibelstudier mm, oberoende av 
var deltagaren vistas. Det har också visat sig bidra till att någ-
ra som sökt en kyrka också kunnat finna ett sånt hem för sin 
tro i Immanuelskyrkan.

I september höll församlingen sitt årsmöte där ny ordförande 
valdes. Under hösten har ett arbete påbörjats med att utveck-
la styrelsens arbetsformer och se över församlingens organisa-
tion och struktur.  Styrelsen har också tagit initiativ för att sti-
mulera och stödja olika former av verksamhets- och försam-
lingsutveckling.

Hållbarhetsupplysningar
Lönsamhet och finansiell stabilitet för koncernen är en förut-
sättning för att församlingen skall kunna bedriva kristen verk-
samhet. Att vara miljösmart och effektiv är viktiga aspekter för 
att arbeta hållbart och ansvarsfullt på lång sikt.

Kontinuerligt arbetar Immanuel för att främja en god arbets-
miljö för de anställda. Under hösten har en omfattande utbild-
ning av arbetsledare påbörjat. Detta kommer att bidra till ett 
mer aktivt arbetsmiljöarbete där personalen ännu tydligare får 
ett fokus på ett hållbart sätt att arbeta. Arbetsledare har under 
året utfört medarbetarsamtal och under hösten har utbildning 
skett i “Medarbetarskap” och även i hur vi gör “Omstart i ett 
nytt landskap”. Individuella utbildningar har genomförts utifrån 
behov. Många utbildningar har dock varit digitala vilket gjort att 
kostnaderna för dessa varit låga. 
Då pandemiåren har gjort att vi inte kunnat träffas har vi upp-

levt att arbetet över våra språkgemenskaper har minskat efter-
som det har gett färre tillfällen att träffas som EN gemenskap. 
Fokus kommer därför, när pandemin tillåter, att ligga på att 
återuppta gemensamma aktiviteter som befrämjar jämställd-
hets- och mångfaldsarbetet. 

Resultat och ställning
Församlingens kostnader uppgick till 36 Mkr, vilket är 3,6 % 
högre än föregående år.  Gåvomedlen inkl ändamålsbestämda 
gåvor uppgick till 6 Mkr, varav 4,3 Mkr har använts i det egna 
arbetet. Även detta år har världen präglats av en pandemi med 
kyrkan stängd merparten av året. Detta har påverkat gåvo- 
medlen som minskat med 0,5 Mkr. Församlingen har under 
året sålt en bostadsrätt vilket tillsammans med en god avkast-
ning från sin värdepappersportfölj bidragit till det fina resultatet 
som detta år uppgick till 25,5 Mkr. 

Värdepappersportföljen har även i år haft en mycket god vär-
destegring trots pandemin. Skillnaden mellan det bokförda 
värdet och marknadsvärdet på bokslutsdagen var 59,3 Mkr, 
jämfört med 28,6 Mkr ett år tidigare.

Sedan ett antal 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 har fastställts av försam-
lingsstyrelsen.  

Immanuelskyrkans tillgångar i värdepapper skall investeras för 
att stödja församlingsverksamheten så att församlingens lång-

Flerårsöversikt (tkr)
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Intäkter 281 136 265 709 354 913 350 487 325 487
Rörelseresultat 33 274 19 729 70 891 71 222 46 504
Resultat efter finansiella poster 42 823 12 136 66 284 56 071 34 839
Balansomslutning 1 488 082 1 463 773 1 425 141 1 396 803 1 201 987

Församlingen 2021 2020 2019 2018 2017
Missionsverksamhetens intäkter 9 572 9 382 10 124 10 538 9 970
Missionsverksamhetens kostnader -36 063 -34 802 -36 803 -37 497 -38 445
Resultat från finansiella investeringar 51 961 35 123 36 827 26 773 28 924

Årets resultat 25 470 9 703 10 148 -186 449 
Balansomslutning 344 947 319 706 310 537 299 541 300 925
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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
Koncernen har liksom föregående år präglats mycket av 
Covid-19, framför allt i hotellrörelsen och vårdverksamheten. 
Fastighetsrörelsen är inte så drabbad men påverkas självklart 
indirekt av hotellbolagen som både är hyresgäster och dotter-
bolag till fastighetsbolaget. 

Fastighetsrörelsen har under året genomfört tre stora inner-
gårdsrenoveringar som föranletts av läckage i tätskikten. På en 
av dessa innergårdar (Nebulosan) planeras det att byggas en 
ny byggnad med hyresrätter och under året har planändringen 
som möjliggör detta bygge vunnit laga kraft. Hotellfastigheten 
Barnhusväderkvarnen 22 (Hotel Tegnérlunden) har varit tom-
ställd de senaste två åren p ga vikande efterfrågan på hotell. 
Fastighetsrörelsen har under året fattat beslut om att passa på 
att göra en genomgripande totalrenovering av den fastigheten. 

Hotellrörelsen har i likhet med föregående år präglats av pan-
demin. I slutet av sommaren ökade logibokningarna plötsligt 
och kraftigt i kombination med rejält ökad efterfrågan på kon-
ferens- och restaurang. I slutet av året ökade smittspridningen 
återigen vilket innebar minskad efterfrågan. Omsättningen för 
Hotel Birger Jarl ökade under året med 25% jämfört med 2020 
men är ändå bara 37% av omsättningen under 2019. 

Verksamheten för äldreboende med dygnetruntomsorg, (Löjt-
nantsgården) har under året också påverkats mycket av 
Covid-19. Fokus har legat på att förebygga och minimera ris-
ker och samtidigt göra det så bra som möjligt för boende och 
närstående. Löjtnantsgården har varit fri från smitta under hela 
året. Pandemin har inte inneburit några negativa ekonomiska 
konsekvenser i vårdverksamheten då det även i år getts möj-
lighet till ekonomisk kompensation för merkostnader. 

De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella 
poster, Hotel Birger Jarl AB -13,2 Mkr (-20 Mkr), Hotel Tegnér-
lunden AB – 12,8 Mkr (-12,6 Mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 
0,8 Mkr (1,7 Mkr), Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 0 Mkr  
(0 Mkr), Resedan 3 AB 2,0 Mkr (-0,3 Mkr) och Probitas AB 61,5  
Mkr (54,1 Mkr). 

Resultaten i samtliga bolag gör att bolagskoncernen efter  
finansiella poster kan redovisa ett överskott på 38,3 Mkr,  
(22,9 Mkr).

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar 
efter skatt detta år ett överskott på 34 Mkr (6,7 Mkr).

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. 
Församlingen vill gärna fortsätta att erbjuda alla som bor i 
Stockholm, vare sig permanent eller tillfälligt, flera sätt att mö-
ta Gud och att bli en del av den lokala kristna familjen här i kyr-
kan. Detta görs genom att kunna fira gudstjänst på olika språk, 
i olika former. Året har inneburit en tydlig digital närvaro som 
genererat nya kontakter precis som kontakt med församlings-
medlemmar och andra som vanligtvis möts i kyrkan.

I skrivande stund har Folkhälsomyndigheten hävt alla restrik-
tioner och vi ser framåt med tillförsikt. Glädjen över att få öpp-
na upp kyrkan och verksamheten igen är påtaglig. Under 2022 
kommer mycket fokus att vara på att utveckla verksamheten 
och ge mycket utrymme för barn, unga och familjer.

Ulla Marie Gunner har på grund av hälsoskäl valt att stiga 
av som församlingsföreståndare och rekryteringen av ny för-
samlingsföreståndare har påbörjats. Även flera andra vakanta 
tjänster kommer att besättas under året.

Styrelsen, verksamhetsråden och personalen planerar för 
framtiden och har för avsikt att ge församlingen förslag om en 
ny verksamhetsplan som ska gälla för de närmaste komman-

Förändring av eget kapital  
Församlingen (Tkr)  Totalt
Belopp vid årets ingång                              313 485
Årets resultat                                         25 470
Belopp vid årets utgång 338 955
 
Koncernen (Tkr)  Totalt
Belopp vid årets ingång 384 781
Årets resultat 34 052
Belopp vid årets utgång 418 833
 

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668
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de åren. Av stor vikt är församlingsmedlemmars och volontä-
rers fortsatta delaktighet och ansvarstagande, också ekono-
miskt. Under pandemin har möjligheten att ge genom Swish 
blivit ett tydligt och viktigt inslag i offrandet. 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla anställda och alla frivil-
liga som möjliggjort arbetet i kyrkans lokaler och på andra håll 
i Stockholm under ännu ett pandemiår 2021. Så önskas ni alla 
Guds rika välsignelse.
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 Not 2021-01-01  2020-01-01
  2021-12-31  2020-12-31

     

Nettoomsättning 2 270 327  247 854

Övriga rörelseintäkter 3 1 236 8 473

Gåvor och kollekter 5 5 373 4 822

Testamentsmedel 0 1

Insamlade medel till speciella ändamål 6 624 398

Övriga intäkter 7 3 575  4 161

281 136 265 709

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  -7 063  -5 278

Övriga externa kostnader 6,8,9,11 -97 562  -97 626

Personalkostnader 10 -102 395  -103 648

Avskrivningar -40 839  -39 428

Övriga rörelsekostnader -3 0

 -247 862  -245 980
     

Rörelseresultat 2,4 33 274  19 729
     

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 13 31 688  15 279

Övriga ränteintäkter 3 98

Räntekostnader  -22 142  -22 970

 9 549  -7 593
     

Resultat efter finansiella poster  42 824 12 136
     

Skatt på årets resultat 14 -8 771  -5 468

     

ÅRETS RESULTAT  34 052  6 667
     

Koncernens Resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar
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  Not 2021-12-31   2020-12-31
TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

          

Materiella anläggningstillgångar 15       

Byggnader och mark   939 699   932 964

Pågående om- och tillbyggnader   1 604   737

Inventarier   103 063   115 480

Summa materiella anläggningstillgångar   1 044 366   1 049 181
          

Finansiella anläggningstillgångar 16       

Andra långfristiga fordringar 22 22

Andelar i bostadsrättsföreningar 228 928

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 204 204 164 750

Summa finansiella anläggningstillgångar   204 454   165 700
          

Summa anläggningstillgångar   1 248 821   1 214 881
          

Omsättningstillgångar         

          

Varulager         

Råvaror och förnödenheter   188   216

Summa varulager 188 216
          

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar   6 216   5 364

Skattefordringar 5 200 0

Öv Kortfristiga fordringar   6 934   4 968

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 7 380   7 172

Summa kortfristiga fordringar   25 730   17 504

Kassa och bank   213 344   231 172
          

Summa omsättningstillgångar   239 261   248 892
          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 488 082   1 463 773

Koncernens Balansräkning
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  Not 2021-12-31   2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

          

Eget kapital       

Annat eget kapital inklusive årets resultat 21 418 833   384 782

    418 833   384 782

Summa eget kapital   418 833   384 782
        

Avsättningar       

Uppskjuten skatteskuld 22 31 116   29 341

Summa avsättningar   31 116   29 341
          

Långfristiga skulder 23       

Skulder till kreditinstitut 24, 25 948 235   948 235

Övriga skulder 11 882 23 144

Summa långfristiga skulder   960 117   971 379
          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   12 061   7 448

Aktuella skatteskulder   0   3 977

Övriga skulder   10 923   11 483

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 55 032   55 363

Summa kortfristiga skulder   78 016   78 271
          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 488 082   1 463 773
          

Koncernens Balansräkning
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Koncernens Kassaflödesanalys   
enligt indirekt metod  Not 2021-12-31   2020-12-31

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat 33 274   19 729

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 40 839 39 428

- resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar -160 0

- testamentsmedel 0 1

- övriga ej likviditetspåverkande poster 1 -3

Erhållen ränta 3 98

Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 13 9 780 6 373

Erlagd ränta -22 142 -22 970

Betald inkomstskatt -16 173 -7 156

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital 45 422   35 499
Kassaflöde från förändringar i verksamhets-/rörelsekapital:       
Förändring av varulager 28   142

Förändring av kundfordringar -852   2 603

Förändring av fordringar -2 174 13 936

Förändring av leverantörsskulder 4 613   -13 082

Förändring av övriga rörelseskulder -891   1 813

Kassaflöde från den löpande verksamheten 46 146   40 912
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -36 025   -35 951

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 160   0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -123 774 -88 959

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 106 927 94 583

Kassaflöde från investeringsverksamheten -52 712   -30 327
        
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån 0 44 923

Amorteringar av skulder -11 262 0

Testamentsmedel 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 262 44 924
    
Årets kassaflöde -17 828   55 509

Likvida medel vid årets början 231 172   175 663

        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 213 344   231 172
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Not      2021-01-01       2020-01-01
      2021-12-31       2020-12-31

 
Missionsverksamhetens intäkter 4

Gåvor och kollekter 5 5 373 4 822

Testamentsmedel  0 1

Insamlade medel till speciella ändamål 6 624 398

Övriga intäkter 7 3 575 4 161

Summa 9 572 9 382
 

Missionsverksamhetens kostnader 4

Anslag 8 -1 004 -971

Medel som insamlats för speciella ändamål 6 -624 -398

Övriga externa kostnader 9,11 -5 764 -7 180

Personalkostnader 10 -21 643 -19 320

Kyrkhyra 11 -6 457 -6 455

Avskrivningar 15 -570 -478

Summa -36 063  -34 802

Resultat missionsverksamheten -26 491 -25 420

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 12 21 115 20 500

som är anläggningstillgångar 13 31 688 15 279

Kapitalkostnader -693 -656

Summa 52 110 35 123

Resultat efter finansiella poster 25 620 9 703

Skatt -149 0

ÅRETS RESULTAT 25 470 9 703

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 25 470

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 166

Ändamålsbestämning av medel -1 108

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 24 528

Församlingens Resultaträkning
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Not 2021-12-31  2020-12-31
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15

Inventarier  1 561 1 459

Summa materiella anläggningstillgångar 1 561 1 459

Finansiella anläggningstillgångar 16

Aktier i Probitas AB 17 110 000 110 000

Andelar i Bostadsrättsföreningar 18 228 928

Övriga värdepapper 19 204 204 164 750

Summa finansiella anläggningstillgångar 314 432 275 678

Summa anläggningstillgångar 315 993 277 137

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 127 164

Fordringar hos koncernföretag 461 513

Övriga fordringar 344 282

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 511 513

Summa kortfristiga fordringar 1 443 1 471

Kassa och bank 27 511 41 098

Summa omsättningstillgångar 28 954 42 569

SUMMA TILLGÅNGAR 344 947 319 706

Församlingens Balansräkning
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Not 2021-12-31  2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Reservfond 247 362 247 362

Ändamålsbestämda medel 21 942 0

Balanserat resultat 65 181 56 420

Årets resultat 25 470 9 703

338 955 313 485

Summa eget kapital 338 955 313 485

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 280 260

Övriga kortfristiga skulder 1 862 2 720

Skatteskuld 71 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 3 779 3 242

Summa kortfristiga skulder 5 992 6 221

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 344 947 319 706

Församlingens Balansräkning
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enligt indirekt metod Not 2021-12-31 2020-12-31
    
Den löpande verksamheten   
Resultat från missionsverksamheten   -26 491 -25 420

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 570 478

- testamentsmedel 0 -1

Skatt -78 0

Utdelning från koncernbolag 21 115 20 500

Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 13 9 780 6 373

Erlagd ränta och andra likviditetspåverkande poster -693 -656

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital   4 204 1 275

Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital:       
Förändring av fordringar   28 8 340

Förändring av leverantörsskulder   20 -496

Förändring av övriga rörelseskulder   -320 -38

Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 933 9 081
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -673 -160

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -123 774 -88 959

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   106 927 94 583

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -17 520 5 464
        
Finansieringsverksamheten
Testamentsmedel 0 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1

Årets kassaflöde   -13 587 14 546

Likvida medel vid årets början   41 098 26 552

        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   27 511 41 098

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.
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Fordringar och skulder
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 

legal rätt till kvittning. Fordringar tas upp till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 

osäkra fordringar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 

förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 

den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.  

Utrangeringar redovisas under posten Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar. Tillkommande utgifter som 

avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 

anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i 

förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 

kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av 

en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 

respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 

fall tillgångens restvärde. Företagets mark har obegränsad 

nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 

används för övriga typer av materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader:

Stomme och stomkompletteringar 60-150 år

Fasad, yttertak och fönster 30-100 år

Inre ytskikt, vitvaror, köksinredning 30-75 år

Värme-, VA-, el-system och hiss 30-55 år

Inventarier:

Byggnadsinventarier 5-15 år

Övriga inventarier 5 år

Finansiella poster
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar som är räntefria eller som löper med  ränta som

avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 

12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 

tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 
resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 

mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 

hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 

överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 

beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Finansiella instrument
Posten övriga värdepapper består huvudsakligen av aktier 

samt räntebärande placeringar. Innehaven innehas på lång 

sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till 

anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas 

aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om 

nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen av 

nedskrivningsbehovet sker enligt portföljmetoden.

Koncernen har, i syfte att hantera den finansiella risken 

avseende låneportföljen, ingått ränteswapavtal. Detta innebär 

att rörlig ränta byts mot fast ränta och på så sätt skyddas 

koncernen och moderföreningen mot ränteförändringar. 

Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på 

grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och 

liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden.  

Ränteinstrumenten uppfyller kriterierna för 

säkringsredovisning varför de ej värderas till verkligt värde vid 

bokslutstillfället. Verkligt värde framgår av not till 

balansposten Skulder till kreditinstitut. Upplupna 

räntekostnader har redovisats i balansräkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och  

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag 

för inkurans har gjorts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen i moderföreningen och koncernen 

upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 

omfattar endast transaktioner som medför in- eller 

utbetalningar.
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Koncernen och Församlingen

Uppskattningar och bedömningar
Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål

som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De

uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade

värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter
Företaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inga variabler som 

påverkar värderingen har ändrats jämfört med tidigare värdering.

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

Koncernen 2021 2020
Nettoomsättning
Hotell- och restaurangverksamhet 42 831 38 062

Hyresintäkter 180 199 163 592

Vårdintäkter 46 451 43 213

Övriga intäkter 846 2 987

Summa 270 327 247 854

Koncernen 2021 2020
Rörelseresultat  

Missionsverksamheten -26 491 -25 910

Fastighetsförvaltning 85 324 76 551

Hotellverksamhet -25 857 -32 639

Vårdverksamhet 796 1 716

Övrig verksamhet -499 11

Summa 33 274 19 729

Koncernen
Leasing och lokalhyra 2021 2020
Leasingavtal där företaget är leasegivare

Framtida leasingavgfiter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år  106 878 117 075

1-5 år 346 875 375 024

Senare än 5 år 177 304 219 940

Summa 631 057 712 039

Variabla avgifter som ingår i årets resultat 60 278 60 278

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2021 2020
Koncernen
 Korttidspermittering 0 4 038

 Sjuklönekostnader 674 1 083

 Kommunala bidrag 363 2 780

 Övriga rörelseintäkter 199 572

Summa 1 236 8 473

Som en följd av covid-19 pandemin har Probitaskoncernen erhållit stöd för extra kostnader som uppstått 

samt kompensation för förlorade intäkter under 2020 och 2021.
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Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Församlingen 2021 2020

Försäljning till koncernföretag (% av summa missionsverksamhetens intäkter) 0% 0%

Inköp från koncernföretag (% av missionsverksamhetens kostnader) 22%  23%

Not 5 Gåvor och kollekter 2021 2020
Koncernen/Församlingen
Veckooffer, kollekter och gåvor 2 982 3 527

Gåvor från ändamålsbestämda medel 1 108 0

Kyrkoavgift 1 283 1 295

Summa 5 373 4 822

Not 6 Insamlade medel till speciella ändamål 2021 2020
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan

Mission i Sverige 84 65

Mission i andra länder 226 102

Pastors- och Diakonutbildning 57 58

Equmenia 38 37

56 52

94 52

Mission Myanmar (Burma) 61 32

Diakonia 7 0

Summa 624 398

Not 7 Övriga intäkter  2021 2020
Koncernen/Församlingen
Serveringsintäkter 237 458

Deltagaravgifter studiecirklar 15 16

Läger 48 234

Avgifter musikskolan 1 623 1 640

Bostadsrätter och hyrda lägenheter 929 972

Övrigt 723 841

Summa  3 575 4 161

Not 8 Anslag 2021 2020
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan, till mission i andra länder 0 -70

Equmeniakyrkan Region Stockholm -208 -210

Sociala Missionen -60 -60

SIRA -50 -50

Ny Gemenskap -150 -150

Stockholms frikyrkoråd -140 -131

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa -99 -92

Vänförsamling Panvel/Indien -99 -93

Tysta Hjälpen - akut hjälp -133 -49

Immanuel Senior -60 -60

Övriga anslag -5 -6

Summa -1 004 -971

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa, från adventsmarknaden

Vänförsamling Panvel/Indien, från adventsmarknaden



42

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668

Not 9 Arvoden och kostnadsersättningar 2021 2020
Koncernen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsarvode -885 -936

Skatterådgivning 0 0

Summa -885 -936

Församlingen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag -212 -180

Summa -212 -180

Not 10 Personalkostnader 2021 2020
Medeltalet anställda
Koncernen  

Kvinnor 102 112

Män 48 58

Summa 150 170

Församlingen
Kvinnor 19 17

Män 12 13

Summa 31 30

Könsfördelning församlingsstyrelse 2021 2020
Kvinnor 6 7

Män 7 6

Summa 13 13

Löner och andra ersättningar 2021 2020
Koncernen  

Styrelse och VD -4 928 -4 916

Övriga anställda -65 254 -68 142

Summa -70 182 -73 058

Sociala kostnader -28 568 -28 226

  varav pensionskostnader till styrelse o VD -1 511 -1 510

  varav pensionskostnader till övriga anställda -4 259 -5 267

Församlingen
Styrelse  0 0

Övriga anställda -14 582 -13 470

Summa -14 582 -13 470

Sociala kostnader -5 781 -4 791

  varav pensionskostnader till styrelse  0 0

  varav pensionskostnader till övriga anställda -1 445 -1 306

Församlingens personalkostnader
Löner -14 582 -13 470

Sociala kostnader -4 337 -3 485

Pensionskostnader inkl löneskatt -1 445 -1 306

Övriga personalkostnader -1 280 -1 059

Summa -21 643 -19 320
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Not 11 övriga externa kostnader 2021 2020
Församlingen
Leasingavtal där moderföreningen är leasetagare

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 542 tkr (335 tkr).

Kostnadsförda lokalhyror uppgår till 6 457 tkr 6 455 tkr) och kostnadsförda hyreslägenheter

uppgår till 468 tkr (493 tkr).

Inom 1 år -7 467 -7 283

1-5 år -37 335 -36 415

Senare än 5 år 0 0

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag 2021 2020
Församlingen
Aktieutdelningar 21 115 20 500

Summa 21 115 20 500

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2021 2020

Koncernen/Församlingen
Aktieutdelningar 9 780 6 373

Realisationsvinster, bostadsrätten 11 450 0

Realisationsvinster, värdepapper 13 100 12 618

Realisationsförluster, vardepapper -2 642 -3 713

Summa 31 688 15 279

Not 14 Skatt på årets resultat 2021 2020
Skatten avser bolagskoncernen i sin helhet.

Koncernen
Aktuell skatt -6 997 -3 955

Uppskjuten skatt -1 774 -1 513

Summa -8 771 -5 468

Avstämning av effektiv skatt 2021 2020
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 42 823 12 135

Skatt enligt gällande skattesats 20,6% -8 821 21,4% -2 597

Ej avdragsgilla kostnader -7 800 -7 760

Ej skattepliktiga intäkter 8 315 5 284

Skattemässiga justeringar avseende byggnader -75 -3

Underskottsavdrag -10 3

Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner 1 394 1 118

Redovisad effektiv skatt 16% -6 997 33% -3 955
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Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 1 239 280 1 224 155

Årets inköp 30 628 15 269

Årets omklassificering 1 797 0

Försäljning och utrangering -890 -144

Utgående anskaffningsvärde 1 270 815 1 239 280

Ingående avskrivningar -306 317 -283 306

Utrangering 514 144

Årets avskrivningar -23 514 -23 155

Försäljning -1 799

Utgående avskrivningar -331 116 -306 317

Utgående planenligt restvärde 939 699 932 963

Specifikation av koncernens fastighetsinnehav 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsbeteckning Bokfört värde Bokfört värde
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 462 605 472 959

Hälsan 4, Tegnérgatan 4 14 302 12 346

Hälsan 5, Tegnérgatan 6 8 514 5 147

Facklan 5, Tegnérgatan 40 16 882 9 488

Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 47 670 44 576

Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 27 274 23 687

Resedan 5, Odengatan 80-82 22 850 22 685

Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 11 810 12 012

Berget 1, Västmannagatan 15 21 026 19 573

Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 28 985 23 549

Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 38 681 39 584

Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 748 782

Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 75 633 77 054

Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 186 508 190 305

Resedan 3, Dalagatan 13 216 764 219 769

Summa 1 180 251 1 173 516
Avgår: Internt eliminerad del av anskaffningsvärden -240 552 -240 552

Utgående anskaffningsvärde 939 699 932 964

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 938 952 932 182

Verkligt värde 4 544 000 4 544 000
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Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar

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

och till privatpersoner (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 

värderingsmetoder 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 i april 2020 till 4 544 000 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 företagsledningen gjort bedömningen att förvaltningsfastigheterna uppgår till samma värde som 

vid den externa värderingen i april 2020. Den värderingen innehöll redan då en bedömning av Corona-aspekter och 

företagsledningen ser inte att någon annan förutsättning har förändrats på ett sätt som skulle kunna antas väsentligt 

påverka fastigheternas verkliga värde

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Pågående om- och tillbyggnader  

Ingående anskaffningsvärde 737 10 564

Årets inköp 31 633 27 570

Omklassificering till byggnad och byggnadsinventarier -30 625 -37 397

Omklassificering till kostnad -141

Utgående anskaffningsvärde 1 604 737

Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 275 532 247 292

Årets inköp 4 532 30 506

Försäljningar och utrangeringar -8 325 -2 264

Omklassificering 0 0

Utgående anskaffningsvärde 271 739 275 534

Ingående avskrivningar -160 054 -146 046

Försäljningar och utrangeringar 8 086 2 266

Årets avskrivningar -16 708 -16 274

Utgående avskrivningar -168 675 -160 054

Utgående planenligt restvärde 103 063 115 480
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Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 20 182 20 022

Årets inköp 673 160

Utgående anskaffningsvärde 20 855 20 182

Ingående avskrivningar -18 723 -18 245

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -570 -478

Utgående avskrivningar -19 293 -18 723

Utgående planenligt restvärde 1 561 1 459

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  165 700  162 419

Investeringar, värdepapper 123 774 88 959

Försäljningar,värdepapper -84 320 -85 678

Försäljningar, bostadsrätt -700 0

Utgående anskaffningsvärde 204 454 165 700

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 275 678 272 397

Investeringar, värdepapper 123 774 88 959
Försäljningar,värdepapper -84 320 -85 677
Försäljningar, bostadsrätt -700 0
Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 314 432 275 678

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
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Not 18 Andelar i bostadsrättsföreningar 2021-12-31 2020-12-31
Församlingen
Järnvägsmannen, Wargentinsgatan 5 12 12
Birgersgården, Birger Jarlsgatan 99 15 15
Jägaren, Döbelnsgatan 31 15 15
Solsidan, Östermalmsgatan 75 0 0
Valand 10, Hälsingegatan 35 25 25
Lindormen 21, Styrmansgatan 17 B 161 161
Brahe, Brahegatan 46 0 700
Summa 228 928

Not 19 Övriga värdepapper 2021-12-31 2020-12-31
Församlingen Bokfört värde Bokfört värde
Aktier och aktiefonder  134 464 99 385
Räntebärande placeringar och räntefonder 43 571 20 000
Aternativa placringar/blandfonder  25 852 45 048

Summa 203 888 164 433

Andra värdepapper Bokfört värde Bokfört värde

Berling Media AB  135 135
Nordea Futura 182 182
Summa 317 317

Övriga värdepapper totalt 204 204 164 750

Marknadsvärde Övriga värdepapper totalt  Marknadsvärde Marknadsvärde

- Aktier och aktiefonder 190 092 128 199
- Räntebärande placeringar och räntefonder 42 794  32 889
- Alternativa placeringar/blandfonder 30 273 31 853
- Andra värdepapper 294 247
Summa 263 453  193 189

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

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2021-12-31  2020-12-31
Koncernen
Förutbetalda försäkringspremier 1 551 1 584
Förutbetald tomträttsavgäld 3 054 3 054
Förutbetald hyra 127 133
Försäljning av bostadsrätten 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 1 839 1 942
Upplupna intäkter 809 459
Summa 7 380 7 172

Församlingen
Förutbetalda försäkringspremier 52 52
Förutbetald hyra 127 133
Övriga poster 332 329
Summa 511 513
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Not 21 Ändamålsbestämda medel 2021-12-31   
Koncernen/Församlingen

Frescati

Rådmans           

hemmet

Govenii 

minne Summa

Ingående balans 0 0 0 0

Ändamålsbestämt under året 947 57 104 1108

Utnyttade under året -49 -37 -80 -166

Utgående balans 898 20 24 942

Not 22 Avsättningar 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 932 6 551

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 24 184 22 790

Summa 31 116 29 341

Not 23 Långfristiga skulder 2021-12-31   2020-12-31
Koncernen
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut 948 235 948 235

Deposition 11 882 23 144

Summa 960 117 971 379

Not 24 Ränteinstrument 2021-12-31   2020-12-31
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 -28 920 -49 478

Summa -28 920 -49 478

Nominellt belopp på lån avseende ränteinstrument
Utestående ränteswappar 700 000   575 000

Summa 700 000   575 000

Not 25 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
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 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader 15 269 15 351

Upplupna räntor 1 041 1 517

Förutbetalda hyresintäkter 30 912 30 272

Övriga upplupna kostnader 7 810 8 223

Summa 55 032  55 363

Församlingen
Upplupna personalrelaterade kostnader 2 796 2 615

Övriga poster 983 627

Summa 3 779 3 242

Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har i februari 2022 tecknat avtal om köp av en kontorsfastighet i centrala Stockholm.  

Tillträdet planeras till q2 2022.

Stockholm den 17 mars 2022

Greger Hjelm, ordförande                                     Maria Eriksson Mats Bernö

Peter Dobers                                                              Johan Sahlén Evado Arfs

Cecilia Mjönes                                                           Barbro Ericsson Roelof Hansman

                                                  

Hans-Olof Hagén                                                     Gunilla Hjelmåker Claes Jonsson

Ingrid Östlund

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2022

Martin Nääs                                                 Christina Gotting

Auktoriserad revisor                                   Auktoriserad revisor, tillika medlem i föreningen och av 
medlemmarna förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Immanuelskyrkans församling, org.nr 802001-5668

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Immanuelskyrkans församling för år 2021.

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 2021 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 revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en så-
dan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt el-
ler tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisning-
en och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen. Dessutom:

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

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.
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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 2021.

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 el-
ler 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     mars 2022 
 
 
Martin Nääs 
Auktoriserad revisor 
 

Christina Gotting 
Auktoriserad revisor, 
tillika medlem i föreningen och av medlemmarna 
förtroendevald revisor
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IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668

 

 2021-01-01  2020-01-01
 2021-12-31  2020-12-31

Intäkter  
Medlemsavgifter 24 41
Tisdagsträffarna: Servering 10 18
Insamlade kollekter och minnesgåvor 5 9
Insamlat till speciella ändamål 6 2
Deltagaravgifter utflykter och resor 0 12
Bilda 8 8
Bidrag Immanuelskyrkans församling 60 60
Summa intäkter 113 150
    
Kostnader
Tisdagsträffarna: Servering -7,10  -18
Tisdagsträffarna: Besöksarvoden -35,50 -84
Utbetalt till speciella ändamål -5,80  -2
Utflykter och resor -3,00 -8
Trycksaker och kopiering -5,00 -17
Uppvaktningar o blommor -1,50  -1
Porto och plusgiroavgifter -8,00  -9
Övrigt -0,90 -1
Summa kostnader -67  -140

ÅRETS RESULTAT 46 10

Immanuels Senior - Resultaträkning
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Org nr 802001-5668 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING

 

Immanuel Senior - Balansräkning       

  2021-12-31   2020-12-31
TILLGÅNGAR   

  
Fordringar på Immanuelskyrkans församling 120   74
        
SUMMA TILLGÅNGAR 120   74

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Balanserade medel 74 64
Årets resultat 46   10
Summa eget kapital 120   74

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 74

  

Revisionsberättelse
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Produktion: PQM AB, Lubber AB
Texter: Ulla Marie Gunner, Lina Mattebo och  
verksamhetsansvariga inom respektive område. 
Foto: Marco Helles, Johan Bohman, Anna Berndes,  
Fidde Jonsson, Geri Lindberg och arkivbilder.
Översättning: Gary Watson
Tryck: Östertälje Tryckeri 2022

Svanenmärkt trycksak, 3041 0342

Svanenmärkt trycksak, 3041 0342
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Box 6588, 113 83 Stockholm
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