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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Organisation och verksamhet
Equmeniakyrkan är ett i Sverige registrerat 
trossamfund som bildades i juni 2011 av 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsam-
fundet och Svenska Missionskyrkan. Enligt 
stadgarna är Equmeniakyrkans uppgift att 
förkunna evangeliet och praktisera kärlekens 
tjänst bland människor. 

Equmeniakyrkan vill värna rätten och 
avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet 
och medansvar i samhället, bidra till utjäm-
ning av världens resurser, verka för fred och 
försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta 
Guds skapelse. ”En kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig 
och världen” är Equmeniakyrkans vision som 
knyter samman väckelsearvet med ansvar för 
engagemang i samhällslivet. Den teologiska 
grunden markerar att Equmeniakyrkan är en 
del av den världsvida kyrkan. Ett framträdan-
de drag i Equmeniakyrkan är engagemanget 
i samhällsfrågor och det ekumeniska arbetet 
för kristen enhet. 

Equmeniakyrkan är dess församlingar och 
deras medlemmar. Utöver detta finns ett stort 
antal människor som på olika sätt räknar 
med Equmeniakyrkan som sin kyrka. Kyrkans 
arbete går ut på att stärka och stödja för-
samlingarna i deras arbete, t.ex. samordning 
av internationell mission och utbildning av 
diakoner och pastorer samt ansvar för teolo-
giskt och ideologiskt utvecklingsarbete och 
opinionsbildning. 

Församlingarna i Equmeniakyrkan är 
självständiga och fattar beslut gällande verk-
samhet, ekonomi, fastigheter och personal. 
Den teologiska grunden för Equmeniakyrkan 
anger att församlingarna hör samman orga-
niskt och lever i ett ömsesidigt beroende av 
varandra. Samfundet har utarbetat förslag till 

församlingsstadgar som församlingarna kan 
använda.

Antalet församlingar uppgår till cirka 
720 (739) per den sista december 2015. För-
samlingarna hade vid årsskiftet cirka 65 000 
(66 000) medlemmar och antalet betjänade 
uppgick till cirka 125 000 (127 000). Siffror-
na per 31 december 2015 är preliminära, då 
statistiken inte är helt klar. 

Verksamhetsplan 
För perioden 2015–16 finns en verksamhets-
plan med åtta riktningsmål:
Equmeniakyrkan (regionalt, nationellt och interna-
tionellt)…

1. .. ger inspiration och stöd för församlingar 
i medvetna utvecklingsprocesser

2. .. utmanar och hjälper församlingar att 
skapa språk, mötesplatser och former för 
överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, 
delas och fördjupas

3. .. tar övergripande ansvar för församlings-
plantering, särskilt i storstadsregioner, 
och hälsar regelbundet nya församlingar 
välkomna som växt fram ur Guds mission

4. .. rustar församlingar och individer till 
tjänst för människor (praktisk diakoni) 
och skapelsen (klimaträttvisa)

5. .. är en profetisk röst i samhället och 
bidrar aktivt till opinionsbildning med fo-
kus på migration, mångfald och barn och 
kvinnors rättigheter (profetisk diakoni)

6. .. verkar för att vara en kyrka för hela livet 
som utgör en mångfald av människor

7. .. för förpliktande samtal om fördjupad 
enhet och ömsesidighet med andra krist-
na samfund och samarbetskyrkor

8. .. säkerställer att strukturen och ekonomin 
i Equmeniakyrkan är funktionell och håll-
bar

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Till dessa mål har ett antal verksamheter och 
aktiviteter planerats som äger rum i olika 
delar av vårt land och internationellt. För att 
få en överblick över hur arbetet utvecklas 
och gemensamma uppföljningsrutiner finns 
4-5 indikatorer för varje mål. Det finns också 
målvärden för varje indikator som anger hur 
långt framme kyrkan vill vara i december 
2016. Angivna målvärden är mätbara och 
kommer att utgöra en del av redovisningen 
till Kyrkokonferensen 2017. Årets rapport till 
Kyrkokonferensen är därför mer en beskriv-
ning av vilka verksamheter som har initierats, 
se nedan under rubrikerna ”Effekter” samt 
”Väsentliga händelser under räkenskapsåret”. 
Under hösten 2015 har verksamhetsplanens 
omfattning och utformning ingående 
diskuterats och lärdomar har dragits inför 
att en ny plan tas fram för nästkommande 
period. Antal riktningsmål har minskats och 
tydliggjorts i ett antal verksamhetsområden 
för bättre överblick. Mycket av kyrkans arbete 
är inte utbytbart och behöver fortgå under 
längre tid. Det övergripande målet att stödja 
församlingars förnyelse, utveckling och växt 
kvarstår som en utgångspunkt men priorite-
ringar och metoder kan variera över tid.

Effekter av kyrkans verksamhet
Årsredovisningen avser den nationella  
organisationen, trossamfundet Equmenia-
kyrkan, och effekterna av kyrkans verksam-
het syns främst i församlingarnas verksamhet 
ute i landet. Det är i församlingarna som 
människor kommer till tro, får hjälp och stöd 
i sin livssituation och det är där gemenskapen 
mellan människor finns. Många församlingar 
bedriver också en social verksamhet som t ex 
kan vara riktad mot flyktingar eller hemlösa 
EU-medborgare. Resultatet av de insatserna 
är svåra att mäta men för de människor som 
får det lättare att leva i sitt nya hemland, 
eller som får en sängplats för en natt, är detta 
ovärderligt. 

Equmeniakyrkans internationella arbete 
med samarbetspartners över hela världen gör 
det möjligt för människor att få förbättrade 
levnadsvillkor, tillgång till utbildning och en 
möjlighet att få utöva sin tro i en gemenskap. 
Några exempel på det är nödhjälp som för-
medlats till människor i Libanon och Syrien, 
både de som är kvar och de som flytt.  Bönder 
i Nicaragua har fått utbildning i hållbar  
odling och hur de kan organisera sin försälj-
ning av varor och kyrkan har flera hälsovårds-
projekt i Kongoländerna som lett till en avse-
värt bättre hälsovård för många människor.

Equmeniakyrkan arbetar aktivt med opini-
onsbildning och ofta i samarbete med Sveri-
ges Kristna Råd eller Diakonia. På lång sikt 
kan detta leda till att värderingarna i samhäl-
let förändras och där har kyrkan bland annat 
agerat i frågan om synen på invandringen i 
Sverige och vikten av religionsfrihet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET

Aktuella frågor 2015
Det var på flera sätt ett speciellt år och frågor 
om rättvisa, trygghet och människovärde 
diskuterades flitigt. Ibland kändes det som 
att kyrkans frågor också var allas frågor. Vårt 
land såg ett ökat antal utsatta EU-medborgare 
söka sig till oss för att tigga ihop pengar till 
en bättre framtid. Många av våra församlingar 
har under året arbetat med att stödja dessa 
människor och visa på ett alternativ till 
främlingsfientlighet och avståndstagande. 
Vi arbetar även med att på sikt förändra 
levnadsvillkoren i de länder där dessa 
personer har sitt ursprung. Equmeniakyrkans 
internationella nätverk gör att vi har naturli-
ga anknytningspunkter i de flesta av Europas 
stater. 

Flyktingsituationen kan beskrivas som 
överväldigande. Ett stort antal människor 
har under året sökt sig från krigsområden till 
Europa med förhoppningar om ett annorlun-
da liv. Cirka 163 000 personer har under året 
sökt sig till vårt land vilket ställt stora krav på 
kommuner, myndigheter och det civila sam-
hällets organisationer. En förändring, jämfört 
med tidigare, är nu att kyrkor och samfund 
medräknas på ett annat sätt när samhällets 
resurser inventeras. Den tidigare ”religiösa 
beröringsskräcken” har ersatts av ett, vis-
serligen försiktigt, närmande till det civila 
samhällets aktörer. Regeringen beslutade 
om ett extra anslag till trossamfund i Sverige 
med verksamhet som riktar sig asylsökande 
och nyanlända. Equmeniakyrkan tilldelades 
1,6 mkr av detta anslag, som kommer att 
användas under 2016.

Det fanns en bred uppslutning i samhället i 
början av året att Sverige vill och kan ta emot 
ett stort antal flyktingar från länder i Mellan-
östern och Nordafrika. Med tiden förändrades 
bilden och så småningom infördes gränskon-

troller och restriktioner. Detta ifrågasattes 
inte minst av kyrkor och samfund som har en 
lång tradition av att värna mänskliga rättig-
heter och möjligheten för personer att söka 
asyl i vårt land. Många av Equmeniakyrkans 
församlingar arbetar aktivt med den aktuella 
flyktingsituationen. Det kan handla om språk-
caféer, boenden, klädinsamlingar och samtals-
stöd för människor som är nya i landet. 

Det var också året då terrorn slog till i Paris 
och Sverige fick uppleva en förhöjd risknivå. 
I Equmeniakyrkans församlingar ställdes fler 
frågor om säkerhet kring olika arrangemang 
jämfört med tidigare. En ny verklighet kom 
närmare och blev det allmänna samtalsäm-
net. Samtidigt med allt det som kan tolkas i 
negativa termer är det värt att påminna om 
att det allmänna tillståndet i världen blir 
bättre och bättre. Åtminstone när det gäller 
medellivslängd, tillgång till utbildning och 
sjukvård samt mänskliga rättigheter. Men 
fortfarande återstår mycket och kyrkan och 
missionen möter på nära håll otaliga exempel 
på fattigdomsfickor och enskilda människor 
som på olika vis förvägras rätten till ett vär-
digt och meningsfullt liv. 

Förtroendemannaorganisationen 
Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta 
beslutande organ och sammanträder årligen 
i samband med Kristihimmelfärdshelgen. 
Församlingarna utser ombud i förhållande 
till sin storlek och det var 691 ombud som 
möttes i Göteborg den 14–16 maj. Förutom 
sedvanliga förhandlingar firades gudstjänst 
varje kväll med olika teman. I samarbete med 
församlingar anordnades kvällsprogram efter 
gudstjänsterna. Bildarsamfunden genomförde 
sina årsmöten i samband med kyrkokon-
ferensen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Vid en av gudstjänsterna ordinerades 
sexton nya pastorer och tre nya diakoner till 
tjänst i kyrkan. Därutöver välkomnades tre 
pastorer från andra samfund till Equmenia-
kyrkan. Tre nya församlingar välkomnades till 
Equmeniakyrkan under konferensen; Agape 
Katrineholm, Equmeniakyrkan Brunnen och 
Equmeniakyrkan Lerkil. En ny kristen gemen-
skap som kallas Beach Church, som verkar på 
tre platser i Sverige, välkomnades också till 
kyrkan.

De motioner som behandlades gällde 
ekonomiskt stöd till sommargårdar, admi-
nistrativa rutiner för kyrkoavgiften, mission 
och evangelisation, anställda ungdomsledares 
situation, medel från försäljning av fastig-
heten Missionsskolan 1 samt pensionerade 
medarbetares situation. Inkomna motioner 
behandlas på det s.k. påverkanstorget, ett sätt 
engagera fler ombud jämfört med att enbart 
behandla frågorna i plenum. 

En av stationerna på påverkanstorget 
handlade om framtida kyrkokonferenser och 
kyrkostyrelsens intention att pröva annan 
mötesform än den traditionella. Det som 
diskuterades var konsensusmetoder så som de 
provats av andra kyrkor och i den ekumenis-
ka internationella rörelsen. Samverkan mel-
lan den nationella kyrkans organisation och 
biståndsorganisationen Diakonia har stärkts 
under året vilket rapporterades i konferensen 
där även Teologiska Högskolan och samfun-
dets folkhögskolor avlämnade sina rapporter. 

Kyrkokonferensen omvalde enhälligt Tomas 
Bjöersdorff till ordförande för Equmeniakyr-
kan. De avgående ledamöterna i styrelsen, 
Dan Brännström, Marianne Nordin och Jacob 
Östervall, avtackades. Hani Ghattas, Malin 
Lagerlöf och Lyra Sema invaldes som nya le-
damöter i styrelsen och två ledamöter omval-
des för en ny period på tre år. Styrelsen har 
haft följande sammansättning från och med 
kyrko konferensen 2015:

Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande  
(omval)
Susanne Rodmar, Rimbo, vice ordförande  
(omval)
Hans Andreasson, Sandviken 
Göran Bondesson, Stockholm 
Miriam Carlsson, Göteborg 
Lars Dalesjö, Helsingborg
Torbjörn Jacobsson, Stockholm
Christer Jonsson, Emmaboda 
Hani Ghattas, Jakobsberg (nyval)
Malin Lagerlöf, Vännäs (nyval)
Margareta Larsson, Knivsta 
Andreas Möller, Uppsala
Sara Möller, Göteborg, (omval)
Per Rydwik, Linköping
Lyra Sema, Stockholm (nyval)

Kyrkostyrelsen har under räkenskapsåret 
haft åtta protokollförda sammanträden och 
arbetsutskottet har haft sju sammanträden. 
Avsiktsförklaringen med Diakonia blev klar 
och som ett resultat av den deltog Diakonias 
generalsekreterare och ordförande vid kyrko-
styrelsens sammanträde i december. Kyrkosty-
relsen har arbetat vidare med frågan om att 
förändra mötesformerna i kyrkokonferensen 
utifrån input på påverkanstorget.

Under hösten var flyktingfrågorna aktuella 
i hela landet. Detta präglade också Equmenia-
kyrkan och kyrkostyrelsen har löpande fått 
rapporter om det pågående arbetet. Under 
hösten påbörjades också arbetet med att 
föreslå kyrkoledare att väljas vid kyrkokon-
ferensen 2016 och församlingarna bjöds in 
att nominera. Femton församlingar svarade 
på den uppmaningen. Teologiska frågor har 
diskuterats bland annat i samband med arbe-
tet med en ny kyrkohandbok och genom att 
en överenskommelse om ekumeniskt samar-
arbete med Svenska kyrkan har arbetats fram.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kyrkoledarna 
Kyrkoledaren och de två biträdande kyrko-
ledarna har ett ansvar att leda kyrkans arbete 
tillsammans med de sju regionala kyrkoledar-
na.  De har ett särskilt ansvar för undervis-
ning, pastoral omsorg, gudstjänstfrågor och 
teologiskt utvecklingsarbete. Arbetet med att 
ta fram en ny kyrkohandbok är en viktig del 
av detta. Teologiska kommittén redovisade 
under kyrkokonferensen 2015 aktuella frågor 
gällande tillhörighet, dop och medlemskap. 
Under året har en text om dopet arbetats 
fram som kommer församlingarna till del 
under våren 2016. Kyrkostyrelsen beslutade 
under hösten att presentera kyrkohandboken 
på kyrkokonferensen 2016 att användas på 
prov i Equmeniakyrkans församlingar från 
och med första advent 2016. En slutgiltig 
version kommer sedan att läggas fram på 
kyrkokonferensen 2018 för fastställande. 

De tre nationella kyrkoledarna har under 
året prioriterat arbetet med kyrkohandbok, 
teologisk fördjupning samt har gjort för-
samlingsbesök i ett stort antal församlingar, 
medverkat i regionala medarbetardagar och 
genomfört resor till våra internationella 
samarbetspartners. De har också arbetat för 
att säker ställa kyrkans relationer och med-
lemskap i konfessionella och ekumeniska 
organ. Det är deras ansvar att representera 
samfundet och att driva opinionsfrågor, ofta 
tillsammans med andra kyrkor och samfund 
och Sveriges Kristna Råd, t ex när det gäller 
den aktuella flyktingsituationen i landet.

Under året har de nationella kyrkoledarna, 
tillsammans med kyrkostyrelsen, initierat en 
organisationsöversyn i syfte att ytterligare ef-
fektivisera den nationella kyrkans arbete och 
skapa resurser där förstärkningar är önskvär-
da eller nödvändiga. De har också ett särskilt 
ansvar när det gäller att förbereda och följa 
upp beslut fattade av kyrkostyrelsen. Kyrko-
ledaren är ordförande i ledningsgruppen där 
samråd regelbundet sker mellan avdelnings-
ansvariga, kyrkoledare, regionala kyrkoledare 
och Equmenia.  

Regionerna och Svenska Frälsningsarmén 
Equmeniakyrkan är indelad i regioner vars 
geografiska omfattning och uppdrag fastställs 
av kyrkokonferensen på förslag av kyrkosty-
relsen efter samråd med Equmenias styrelse. 
För varje region finns en regional kyrkole-
dare. För Equmeniakyrkan och Equmenia 
gäller samma geografiska gränser för de olika 
regionerna. Regionernas uppdrag samman-
fattas i att stödja, inspirera och utmana de 
lokala föreningarna och församlingarna till 
förnyelse, utveckling och växt. 

I regionernas uppdrag ingår även att upp-
märksamma och erbjuda analyser och kun-
skap om vad som hindrar respektive gynnar 
en positiv utveckling av den lokala försam-
lingen. I varje region finns det församlings-
utvecklare anställda som själva, och genom 
utbildade handledare, kan följa församlingar i 
utvecklingsprocesser. Under året pågick cirka 
100 processer. I regionerna initieras och stöds 
arrangemang, nätverksbyggande och delan-
de av goda idéer inom regionen. Stöd ges till 
ideella ledare och medarbetare i form av re-
gelbundna träffar, inspiration och bildnings-
arbete. Varje år genomförs en storsamling 
för regionen, en regionfest, med seminarier, 
gudtjänst och erfarenhetsutbyte. 

De regionala kyrkoledarna har ett särskilt 
ansvar för att följa både församlingarnas och 
medarbetarnas situation och villkor samt ger 
stöd i anställningsfrågor och vid rekrytering.  
De bistår också vid församlingsavslut, kriser 
och konflikter och samordnar medarbetarda-
gar och handledningsgrupper.

Svenska Frälsningsarmén (SFA) har varit 
en organisatorisk del av Equmeniakyrkan 
med egen demokratisk uppbyggnad och 
ekonomisk förvaltning. Under 2015 har 
verksamheten i kvarvarande kårer bildat nya 
församlingar inom Equmeniakyrkan eller 
anslutits till församlingar på samma ort, 
varvid SFA avlutas som en organisatorisk del 
av Equmeniakyrkan. Organisationens centrala 
tillgångar har överförts till Stiftelsen Svenska 
Frälsningsarmen vars ändamål är att genom 
utdelande av bidrag och stipendier till kristna 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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trossamfund/församlingar/kårer, närstående 
kristna organisationer eller enskilda personer, 
befrämja utåtriktad kristen verksamhet som 
innefattar diakonal och social verksamhet i 
såväl Sverige som i utlandet.

Medarbetarfrågor och utbildning 
Det nationella kansliet har ansvarat för 
rekrytering, antagning och fortbildning av 
diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan. 
Det huvudsakliga ansvaret för utbildning av 
diakoner och pastorer har Bromma Folkhög-
skola och Teologiska Högskolan Stockholm 
AB. Ett särskilt fortbildningsprogram finns 
utarbetat för diakonernas och pastorernas tre 
första år i tjänst. Under året har arbete pågått, 
tillsammans med Teologiska Högskolan och 
Bromma folkhögskola, för att förbereda för 
ett kommande fortbildningsprogram 2017 
som omfattar flertalet av medarbetarna i 
kyrkan. 

Första året i tjänst för en nyutbildad diakon 
eller pastor benämns vägledningsåret och 
syftar till att ge extra stöd till den som är ny 
medarbetare. Tillsammans med Equmenia 
ansvarar kyrkan för vissa utbildningsdelar för 
de som är på väg att avsluta studierna inför 
vägledningsåret. Det kan gälla mera sam-
fundsspecifika frågor för att förbereda för nya 
medarbetare för tjänst i församlingar. Vidare 
har kyrkan i samarbete med Equmenia arbe-
tat för att stärka de anställda ungdomsledar-
nas situation då de oftast är unga och det är 
angeläget att anställnings- och arbetsformer 
är rimliga och hanterbara.

De regionala kyrkoledarna och handläggare 
för medarbetarrekrytering tar ett särskilt an-
svar när det gäller att söka lämpliga tjänster 
för nya medarbetare. Det är församlingarna 
som fattar beslut avseende sina anställda men 
kyrkan vill ge särskilt stöd inför den första 
tjänsten. I regionerna erbjuds utbildningar 
för församlingar i syfte att höja styrelsernas 
kompetens i arbetsgivarfrågor. Kansliet ger 
även stöd till enskilda församlingar i olika 
personalrelaterade frågor.

Kyrkan har ett församlings- och medarbe-

tarråd som arbetar med vigselfrågor, medar-
betarfrågor och frågor gällande statistik och 
register. För omsorg och tillsyn har kyrko-
konferensen utsett en ansvarsnämnd. Alla 
församlingar, som har anställda, betalar in 
en personalvårdsavgift till Equmeniakyrkan. 
Avgifterna används för att samordna arbetet 
med psykosociala frågor och erbjuda stöds-
amtal och andra insatser för anställda med-
arbetare i kyrkans församlingar. Arbetet sker 
i samarbete med Evangeliska Frikyrkan och 
en särskild grupp från båda samfunden finns 
som står till förfogande för samtal, därutöver 
finns ett nätverk av terapeuter att tillgå. Ett 
50-tal personer har under året fått möjlighet 
till stöd och samtal. För framtida arbete med 
personalvården pågår ett arbete för samver-
kan med Betaniastiftelsen.  

Equmeniakyrkan erbjuder handledning 
för pastorer och diakoner i församlingstjänst 
i de olika regionerna.  Det är i första hand 
grupphandledning men ibland finns också 
möjlighet till enskild handledning. Handled-
ningen är till för att utveckla medarbetarna 
i sin tjänst och en hjälp för dem att hantera 
problem och svårigheter i sin yrkesutövning. 
Under året har ca 100 personer deltagit i regi-
onernas handledningsgrupper. 

För samordning av folkhögskolornas arbete 
och för att stärka relationen mellan skolorna 
och huvudmännen finns det ett folkhögsko-
leråd. Folkhögskolerådets arbetssätt kommer 
att utvärderas i syfte att ytterligare stärka re-
lationerna. Kammarkollegiet har godkänt att 
Equmeniakyrkan och Equmenia går in som 
huvudmän för Sjöviks folkhögskola i stället 
för som tidigare Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Baptistsamfundets ungdomsför-
bund. 

Församlingsutveckling och samhällsfrågor
Medarbetarna på kansliet och i regionerna 
har genomfört församlingsbesök med inrikt-
ning på församlingsutveckling, församlings-
grundande arbete och musik och kreativa 
uttryck i ett stort antal församlingar under 
året. Kyrkans evangelister har tillsammans 
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besökt drygt tvåhundra församlingar och 
deras besök leder ofta till det som formuleras 
i visionen, dvs. möten med Jesus Kristus som 
förvandlar. Vidare har ett antal temadagar 
arrangerats för medarbetare i församlingarna 
inom sång, dans och musik, församlings-
plantering och församlingshandledning. 
Utöver anställd personal finns det idag cirka 
60 församlingshandledare som arbetar på 
uppdrag av kyrkan mot ett lägre arvode. 

Kansliet har på olika sätt arbetat med 
samhällsfrågor inom följande områden; fred 
och hållbar utveckling, mänskliga rättighe-
ter, migration och mångfald och kyrkan i 
samhället. Arbetet har genomförts genom 
skrivande av kursmaterial, opinionsbildning, 
församlingsbesök, konferensmedverkan samt 
deltagande i politikerveckan i Almedalen. 
Under hösten påbörjades en särskild satsning 
på arbetet med flyktingar, som inneburit att 
församlingar och enskilda har stöttats i enga-
gemang till att starta språkcaféer, flyktingbo-
enden och andra praktiska insatser för nyan-
lända. Det har lett till att människor upplevt 
sig välkomna och bemötta på ett gott sätt. 

”Pionjärresan 2015” innebar att tolv per-
soner med olika bakgrund möttes vid fyra 
tillfällen för att samtala om och formulera en 
strategi för grundande av nya församlingar. 
Utöver de konkreta förslagen ledde samlingar-
na till en process som påverkade ”resenärer-
na” på djupet i frågor som rör församlingens 
och evangeliets betydelse för människor. 
Under året har en ny, mer kreativ och berät-
telseorienterad presentation av undersökning-
arna för Naturlig Församlingsutveckling (NFU) 
introducerats. Flera av Equmeniakyrkans 
församlingshandledare har deltagit i kursda-
gar om nya NFU. En viktig poäng med NFU är 
att enskilda medlemmar får svara på hur de 
faktiskt upplever församlingen och många 
svar indikerar mycket positiva upplevelser, 
som påverkar deras liv.

Under 2015 färdigställdes ett material som 
syftar till att återuppta det som tidigare har 
kallats ”omstart” men nu går under beteck-
ningen ”återplantering”. Många av Equmenia-

kyrkans församlingar är små och åldersstigna, 
men de har samtidigt ett namn och förtroen-
de på orten som kan tillvaratas för att börja 
på nytt med en särskild satsning. Här finns 
sannolikt en stor potential. 

Det första rådslaget om Musik och kreati-
va uttryck i Equmeniakyrkan hölls i augusti. 
Representanter för flera medarbetargrupper 
inom kyrkan, samt personal från Teologiska 
högskolan och folkhögskolorna, möttes för 
att samtala om vad som är väsentligt inför 
framtiden att satsa på när det gäller kreativt 
arbets- och förhållningssätt. Därmed uppstod 
en betydelsefull dialog mellan grupper som 
vanligtvis inte möts. 

Samverkan med Equmenia
Equmeniakyrkan har en nära relation till 
ungdomsorganisationen Equmenia som har 
anförtrotts arbetet med barn och ungdomar 
i kyrkan. Kyrkan och Equmenia samverkar 
centralt inom flera olika områden och led-
ningen för de båda organisationerna träffas 
regelbundet för att stämma av aktuella frågor. 
Samarbete sker även inom flera områden som 
t.ex. en idrottsverksamhet kallad ”Puls”, Apg 
29 – en lärjungaskola och ett nytt projekt 
kallat ”unga vuxna” som fokuserar på utma-
ningarna att behålla ungdomarna i kyrkan. 
Under året har Equmenia och kyrkan samar-
betat kring utformandet av en ny hemsida. 
Kyrkan ger inget ekonomiskt verksamhetsbi-
drag till ungdomsorganisationen men svarar 
kostnadsfritt för Equmenias administration, 
register och insamlingsarbete. 

Ekumenisk samverkan och samarbete 
med andra organisationer i Sverige 
Equmeniakyrkan är medlem i Sveriges 
Kristna Råd där tjugofem medlemskyrkor 
fördelade på fyra kyrkofamiljer möts. I dessa 
ryms de olika kristna traditionerna i vårt 
land. Samtalsdelegationen mellan Equmeni-
akyrkan och Svenska kyrkan har under året 
sänt ut ett remissmaterial till bland annat 
församlingar i Equmeniakyrkan. Ett förslag 
till ekumenisk överenskommelse läggs fram 
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vid kyrkokonferensen 2016. 
Studieförbundet Bilda är en viktig sam-

arbetspartner till kyrkan liksom även Hela 
Människan som är verksam inom socialt 
arbete över hela Sverige. Equmeniakyrkan 
är en av medlemsorganisationerna i Svenska 
Missions rådet och får därigenom del av Sida- 
bidrag till utvecklingssamarbeten och möj-
lighet att delta i missionsteologisk reflektion. 
Sveriges Frikyrkosamråd är ett samarbetsor-
gan för samfund och rörelser i Sverige som 
består av församlingar inom frikyrkofamiljen 
och som kyrkan samarbetar med. 

Svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk 
organisation som är kyrkornas plattform för 
bibelarbete i Sverige och i andra länder och 
Equmeniakyrkan medverkar i detta arbete. 
Kyrkan samverkar även med Sociala Mission-
en, Betaniastiftelsen, föreningen Kristen och 
Kvinna, Stockholms Kristliga Ynglingafören-
ing, Equmeniakyrkans sångarförbund och 
musikkårer samt Medarbetarförbundet. Equ-
meniakyrkans kyrkoledare tillhör styrelsen 
för Sveriges interreligiösa råd som under året 
fått statliga medel för att bygga upp en min-
dre kansliresurs. 

Internationellt missionsarbete
Equmeniakyrkan har ett världsvitt uppdrag 
som också kommer till uttryck i kyrkans 
vision. En viktig del av Equmeniakyrkans 
arbete är samordningen av den internatio-
nella missionen. Equmeniakyrkan samverkar 
med ett 40-tal kyrkor och samarbetspartners 
i tjugoåtta länder. I de flesta fall handlar det 
om kyrkor grundade av bildarsamfunden eller 
kyrkor/partners med samarbete sedan lång tid 
och med formella samarbetsavtal. 

Arbetet är uppdelat i fem regioner i värl-
den; Asien, Afrika, Latinamerika, Mellan-
östern/Nordafrika och Euroasien. Varje 
internationell region har en eller flera medar-
betare vid det nationella kansliet som samord-
nar de insatser som görs. Under året skrevs 
och antogs regionplaner för samtliga fem 
internationella regioner. Det handlar om stöd 
till evangelisation och församlingsutveckling, 

socialt arbete, stöd till mänskliga rättigheter 
och utvecklingssamarbete. Personella och 
ekonomiska resurser kommer främst från 
Equmeniakyrkans lokala församlingar, en-
skilda medlemmar i församlingarna, second 
hand-butiker, företag, stiftelser och fonder 
och Svenska Missionsrådet/Sida. Radiohjälpen 
har gett ett särskilt bidrag till ett vaccina-
tionsprojekt i Kongo Kinshasa.

Missionssamarbetet består av stöd till 
utbildningen av pastorer och andra medar-
betare, stöd till församlingsgrundande och 
församlingsutveckling, samarbetskyrkornas 
administration samt till skolor och sjuk-
hus. Equmeniakyrkan arbetar också aktivt 
med religionsfrihetsfrågor i en rad länder, 
under 2015 till exempel Pakistan, Egypten 
och Indien. Utvecklingsprojekt, till stor del i 
samarbete med Sida, handlar bland annat om 
fred och försoning, fattigdomsbekämpning, 
ekologisk och ekonomisk utveckling, hiv/
aids, alfabetisering, organisationsutveckling. 
Dessa utförs i länder som Thailand, Indien, 
Pakistan, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, 
Nicaragua. I Moldavien har ett antitrafficking 
projekt påbörjats under året. Dessutom för-
medlas Sida-stöd till utvecklingsinsatser via 
Kyrkornas Världsråd främst till Afrika. 

De största insatserna personellt och eko-
nomiskt görs i de båda Kongorepublikerna, 
men stort engagemang läggs även ned i 
andra länder. I Ryssland har en bibelskola 
för urfolk i norr avslutats tillsammans med 
estniska samarbetspartners, som har utbildat 
ledare i områden med mycket svagt kristen 
närvaro. En liknande skola förbereds under 
2016 i en annan del av landet tillsammans 
med Ljus i Öster. Även mycket annat har 
hänt i Ryssland. Arbete med barn och ungdo-
mar stöds både där och i flera andra länder 
runtom i världen. I Centralasien/Kaukasus 
har nya kontakter skapats som ger möjlighe-
ter att utveckla arbetet där. I Mellanöstern/
Nordafrika har hjälp till Syrien varit viktigt, 
men även t ex arbete med religionsfrihet i 
Egypten har funnits med.

Det händer alltid oväntade saker och förra 
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året var det den exceptionellt stora flykting-
strömmen genom Europa. En särskild insam-
ling gav över en miljon kronor som förmedla-
des till nödhjälp till flyktingar som strandat i 
Ungern och Balkanområdet.

En viktig del av de ekonomiska medel som 
samlas in går till medarbetare i andra länder. 
Det är missionärer, volontärer och lokala 
medarbetare. Missionsarbetare har funnits 
i elva länder under året. Särskilda satsning-
ar görs för att ungdomar ska få möjlighet 
till direktkontakt med de samarbetsländer 
Equmeniakyrkan har. Dessa satsningar görs 
i samarbete med Equmenia och folkhögsko-
lorna. Under året sändes ett 60-tal ungdomar 
via Apg29 och volontärprogram till Ryssland, 
Kina, Indien, Ecuador, Turkiet, Kongo Kin-
shasa och Kongo Brazzaville. 

Missionen går också i andra riktningen 
genom att Equmeniakyrkan får besök under 
kortare och längre perioder av missionärer 
från andra länder. Ett exempel på detta är en 
pastor från USA som har kommit till Sverige 
för att arbeta i både Sverige och Ryssland. Ett 
trettiotal missionärer och medarbetare från 
andra länder, som arbetar i Equmeniakyrkan 
i Sverige, medverkade i en konferens där de 
kunde dela sina erfarenheter med varandra. 
Det är första gången en sådan konferens ar-
rangeras i Equmeniakyrkan.

Det internationella samarbetet sker också 
via Kyrkornas Världsråd och konfessionella or-
gan som Equmeniakyrkan är en del av inom 
de evangeliska, reformerta, baptistiska och 
metodistiska världsorganen. En annan viktig 
del av Equmeniakyrkans internationella arbe-
te utförs av Diakonia, som har två huvudmän: 
Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissio-
nen. Samarbetet med Diakonia har utvecklats 
under året via ett antal gemensamma möten.

Internationell ekumenik
Equmeniakyrkan är en aktiv del av den världs-
vida, internationella kyrkan. Vi har starka 
relationer till Kyrkornas Världsråd (WCC) som 
samlar en stor del av världens kristenhet. Vi 
är också en aktiv partner i arbetet med HIV/

AIDS frågor tillsammans med Kyrkornas 
Världsråd. Equmeniakyrkan är medlem I 
Baptist World Alliance (BWA), European 
Baptist Federation (EBF), World Methodist 
Council (WMC) och United Methodist Church 
(UMC), European Methodist Council (EM-
C),World Communion of Reformed Churches 
(WCRC) och International Federation of Free 
Evangelical Churches (IFFEC). Det ekumeniska 
europeiska samarbetet sker genom den 
Europeiska kyrkokonferensen (KEK). 

Förutom att dessa olika forum är viktiga 
samtalsforum och mötesplatser sker i ett 
antal fall också ett praktiskt samarbete ge-
nom dessa organisationer. Till exempel spelar 
Equmeniakyrkan en viktig roll i EBF:s arbete 
för mänskliga rättigheter. Under året har 
Equmeniakyrkan också varit aktiv när det 
gäller församlingsplanteringssamarbete inom 
IFFEC och stått värd för en sommarskola om 
mänskliga rättigheter som KEK har. Via BWA 
har Equmeniakyrkan till exempel tillgång till 
FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Kommunikation och insamling 
Equmeniakyrkan har under året genomfört 
tre större insatser med tydligt fokus på opini-
onsbildning.

Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda 
delades ut till Anna Libietis, verksamhetsle-
dare för ”Svenska med baby”, vid en priscere-
moni i januari. Equmeniakyrkan hade vidare 
ett gediget program med flera seminarier 
om dagen med fokus på klimaträttvisa och 
miljö, migration & mångfald samt fred under 
Almedalsveckan i Visby första veckan i juli. 
Det tredje evenemanget var en kampanj till-
sammans med Diakonia och Svenska Kyrkan 
där vi tillsammans genomförde ACT now for 
climate justice. En kampanj där 28 000 perso-
ner i Sverige skrev under för ett rättvist och 
ambitiöst avtal på klimattoppmötet i Paris.

Nationella nyhetsbrev och annan informa-
tion skickas regelbundet ut till alla anställda 
nationellt och i församlingar samt till för-
samlingars ordförande och kassörer. Denna 
information skickas i första hand ut digitalt. 
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Nyckelpersoner där det saknats epostadress 
har uppmanats att lämna sin epostadress. Ett 
antal publika nyhetsbrev har också skickats 
till medlemmar och andra intresserade som 
anmält sig till nyhetsbrev via kyrkans hem-
sida. Ett stort arbete med att få fram en ny 
hemsida påbörjades där fokus tekniskt har 
varit att få en mer lättnavigerad sida och som 
skall fungera bra på alla enheter som till ex-
empel datorer, mobiler och läsplattor. Utveck-
lingen av den nya hemsidan görs i samarbete 
med Equmenia.

Temat för årets internationella insamling 
var Tänd ett ljus. Gemensamma bön- och 
offerdagar genomfördes också för pastors- och 
diakonutbildningen, det nationella arbetet 
samt till förmån för kyrkans ungdomsorga-
nisation, Equmenia. Swish-betalningar ökade 
kraftigt under året och har blivit allt vikti-
gare för insamlingsarbetet. Privatpersoner 
fortsätter att skänka gåvor till församlingar 
genom bland annat autogiro eller via SMS-gå-
vor. Dessa gåvor förmedlas sedan vidare till 
de församlingar som givaren har valt. Den 
nationella organisationen administrerar också 
kyrkoavgifterna som till största delen vidare-
förmedlas till församlingarna.

Statistik och medlemsregister
Equmeniakyrkan har ett registerprogram som 
heter Repet och det används bland annat för 
att samla in statistik som årligen redovisas 
till SST, Nämnden för Statligt Stöd till Tros-
samfund. Den insamlade statistiken ligger 
sedan till grund för det organisationsbidrag 

som kyrkan erhåller. Se vidare not till resulta-
träkningen. Församlingarna kan kostnadsfritt 
ansluta sig till kyrkans registerprogram som 
de kan använda för att hantera församlingens 
medlemsregister. Under året är det flera 
församlingar som har anslutit sig till Repet 
och idag använder 352 (343) församlingar 
programmet. Ett antal utbildningar för för-
samlingarna med lite olika inriktningar har 
genomförts. Administrationen av pensionerna 
hanteras också i registerprogrammet Repet.

Kansli och personal
Equmeniakyrkan har sitt kansli i Ekumeniska 
centrets lokaler i Alvik, Stockholm. Därutöver 
finns det sju regionkontor i Lund, Jönköping, 
Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle och Skel-
lefteå. I början av september var all personal 
samlad för gemensamma personaldagar med 
Equmenia. Syftet var att alla skulle mötas och 
gemensamt samtala om vision och uppdrag.

Den 31 december 2015 hade Equmenia-
kyrkan totalt 123 (110) personer anställda på 
motsvarande 89 (86) tjänster (omräknat till 
heltid). Av de anställda var 60 (54) kvinnor 
och 63 (56) män. 10 (11) personer är anställda 
för arbete som missionsarbetare/missionä-
rer i andra länder.  27 (27) personer arbetar 
direkt i regionerna varav 14 (13) för Equme-
nias regioner.  Det dagliga arbetet leds av fem 
enhetschefer på kansliet samt de regionala 
kyrkoledarna. Ett lokalt samverkansavtal 
finns mellan arbetsgivaren och den lokala 
fackklubben Vision.
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EKONOMI OCH FÖRVALTNING

Överföring av tillgångar och skulder från 
bildar samfund och distrikt
Equmeniakyrkan är från och med den 
1 januari 2015 arbetsgivarpart i Svenska 
Baptistsamfundets pensionsstiftelse. 
Tillgångarna i pensionsstiftelsen motsvarar 
inte pensionsskuldens storlek och Svenska 
Baptistsamfundet överförde värdepapper 
motsvarande cirka 23,3 Mkr till kyrkan i 
februari för att täcka upp pensionsskulden. 
Beloppet ingår i posten ”avsättning för pen-
sioner” i balansräkningen. Utöver detta har 
9 Mkr i värdepapper överförts från Svenska 
Baptistsamfundet.

I januari sålde Svenska Missionskyrkan 
fastig heten Missionsskolan 1 på Lidingö till 
ett bolag som planerar att utveckla bostads-
projekt för småhus och lägenheter men även 
att förvalta befintliga byggnader. I köpekon-
traktet finns en överenskommelse om att 
Equmeniakyrkan kan gå in i säljarens ställe 
vilket kommer att genomföras under våren 
2016. Det är viktigt då det ingår en bestäm-
melse i kontraktet att en tilläggsköpeskilling 
kan komma att utgå när en ny detaljplan, 
som medger byggande av bostäder, är klar. 
Under året har Svenska Missionskyrkan 
överfört 24 Mkr till kyrkan som hänför sig till 
denna försäljning. 

Under hösten har Svenska Baptistsamfun-
det, Svenska Missionskyrkan samt ett tidigare 
SMK-distrikt, Örebro-Värmland-Dal, överfört 
aktierna i Berling Media AB till Equmeniakyr-
kan. Bolaget är moderbolag i en mediekon-
cern som har flera dotterbolag varav Verbum 
AB är det som i huvudsak är inriktat på kris-
ten litteratur och media. Aktierna har värde-
rats till ett totalt belopp om 19,5 Mkr vilket 
motsvarar tidigare bokfört värde i Svenska 
Missionskyrkan. Substansvärdet på aktierna 
uppgår enligt koncernens senaste årsredovis-

ning (2014) till cirka 47 Mkr. Med hänsyn till 
att kyrkan ser aktieinnehavet verksamhets-
strategiskt och att aktierna inte är börsnote-
rade samt att det finns klausuler om hembud 
har Equmeniakyrkan valt att följa försiktig-
hetsprincipen, dvs. att inte övervärdera sina 
tillgångar. Equmeniakyrkan äger cirka 34 % 
av bolaget och innehavet redovisas som ett in-
tressebolag i årsredovisningen. Merparten av 
övriga aktier i bolaget ägs av Svenska Kyrkan.

Metodistkyrkan har under året gjort en 
mindre överföring av tillgångar till Equmenia-
kyrkan liksom några tidigare distrikt i bildar-
samfunden. I slutet av året erhöll kyrkan en 
fastighet, Marstrands missionshus, från det 
tidigare SMK-distriktet i Västra Götaland. Vär-
det av fastigheten har uppskattats till cirka 
11 Mkr. Det tidigare distriktet av SMK i Södra 
Götaland har utrett frågan om kursgården 
Örestrands framtid i samarbete med kansliet. 
Ärendet har diskuterats både i Equmeniakyr-
kans och Svenska Missionskyrkans styrelser 
och arbetsutskott.  Equmeniakyrkan har gått 
i borgen för ett lån till distriktet om 12,2 Mkr, 
se vidare under ”ansvarsförbindelser” i ba-
lansräkningen, vilket lett till betydligt lägre 
räntekostnader för distriktet.

Pensionsverksamheten och pensions
skulden
År 2013 övertog Equmeniakyrkan en pen-
sionsskuld och den därtill hörande pensions-
förvaltningen från Svenska Missionskyrkan 
och under året har kyrkan gått in som arbets-
givarpart i Svenska Baptistsamfundets pen-
sionsstiftelse. Pensionsordningarna reglerar 
hur pensionen tjänas in samt vilka regler som 
gäller för utbetalningar av de förmånsbestäm-
da pensionerna. Cirka 2 400 personer ingår 
i pensionslösningarna som innehåller både 
pensionärer, fribrevsinnehavare och anställda 
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som fortfarande är i aktiv tjänst. Nyanställda 
efter 1 maj 2007 ansluts inte längre till någon 
av pensionslösningarna utan ansluts till 
den premiebaserade tjänstepensionen ITP 1 
genom Collectum.

Under året tillsatte kyrkostyrelsen en 
arbetsgrupp bestående av två ledamöter i 
styrelsen, ansvariga tjänstemän på kansliet 
samt ordförande i Svenska Baptistsamfundets 
pensionsstiftelse med uppgift att analysera 
pensionsskulden inför framtiden och hur kyr-
kans tillgångar bör förvaltas utifrån analysen. 
Arbetsgruppen har också till uppgift att utre-
da om, och i så fall på vilket sätt, samfundet 
kan samordna hanteringen av de anställdas 
pensioner då de tre bildarsamfunden har haft 
olika system. 

Utredningen visar att kyrkans tillgångar i 
form av värdepapper och fastigheter, i främst 
dotterbolaget Derbo Förvaltning AB, är till-
räckliga för att kunna garantera pensionerna i 
framtiden. Eftersom inga nya anställda tillförs 
i pensionssystemen kommer dock kassaflödet 
vara negativt under ett antal år i framtiden 
vilket innebär att kyrkan behöver sälja vär-
depapper och/eller fastigheter för att klara 
utbetalningen av pensionerna. Den andra 
frågan om samordningen av pensionerna har 
hänskjutits för utredning under 2016.

Kapitalförvaltning 
Equmeniakyrkans värdepapper förvaltas i 
enlighet med en kapitalplaceringspolicy som 
kyrkostyrelsen har beslutat. Den utgår från 
en relativt låg risknivå där placeringarna 
i räntebärande värdepapper ska uppgå till 
minst 30 % av det förvaltade kapitalet, men 
kan uppgå till 100 % av förvaltat kapital. 
Policyn innehåller också etiska kriterier för 
vilka placeringar som får göras eller inte. Hela 
kapitalförvaltningspolicyn går att ladda ned 
från Equmeniakyrkans hemsida.  

Värdepapper som i huvudsak övertagits 
från Svenska Missionskyrkan förvaltas av 
dotterbolaget Derbo Förvaltning AB och 
värdepapper som i huvudsak övertagits från 
Svenska Baptistsamfundet förvaltas av utveck-

lingsfondens styrelse, vilken har utsetts av 
kyrkostyrelsen. Den stora gåvan som kyrkan 
mottog under sommaren om 42 Mkr förvaltas 
till lika stora delar av de två nämnda förvalt-
ningsorganisationerna.

Marknadsvärdet för de förvaltade värdepap-
perna har ökat från 303 Mkr den 31 december 
2014 till cirka 400 Mkr vid utgången av år 
2015. I det sistnämnda beloppet om 400 Mkr 
ingår ett vanligt bankkonto hos SBAB som 
valts i stället för placering i räntefonder på 
grund av negativ avkastning i de fonderna. 
Bankkontot redovisas dock i balansräkningen 
under posten ”kassa och bank” vilket förkla-
rar varför denna post är så hög. Ökningen av 
marknadsvärdet beror till största delen på 
överföringar av medel från Svenska Missions-
kyrkan och Svenska Baptistsamfundet samt 
en stor gåva. Värdeutvecklingen, justerad för 
insatt kapital, uppgår för helåret till 3,8 % 
(10,9 %).  Totalt har värdepappersförvalt-
ningen genererat intäkter på cirka 13,3 Mkr 
(7,1 Mkr) för koncernen som helhet, se vidare 
not 11 till resultaträkningen. 

Equmeniakyrkans dotterbolag
Derbo Förvaltning AB är ett helägt dotter-
bolag som äger och förvaltar fastigheter på 
uppdrag av kyrkan. Bolaget förvaltar också 
delar av kyrkans värdepappersportfölj samt 
fastigheten Överås i Göteborg som ägs av 
kyrkan.  Bolaget bistår även med fastighets-
förvaltning och konsultinsatser när mindre 
församlingar avvecklas och missionshus och 
kapell tillförs Equmeniakyrkan. Finans- och 
fastighetsförvaltning har även skett på 
uppdrag av Svenska Missionskyrkan och 
Svenska Frälsningsarmen.  

Bolaget ägde vid årets ingång två fastig-
heter, en i Stockholm och en på Lidingö. En 
genomgripande upprustning av Tegnérgatan 8 
i Stockholm slutfördes i början av 2015. Huset 
är i huvudsak en kontorsfastighet. Samtliga 
kontorslokaler har kunnat hyras ut. Upprust-
ningen har kostat ca 75 Mkr. Fastigheten på 
Lidingö med cirka 85 bostadslägenheter, även 
den med ett stort renoveringsbehov, har rus-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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tats upp under året.  Behovet av upprustning 
avsåg primärt stambyte men samtidigt har en 
helrenovering av samtliga lägenheter skett så 
att de nu har en nybyggnadsstandard. Totalt 
uppgår upprustningskostnaden till ca 90 Mkr. 

En tredje fastighet, Jorund 13 i Västerås, 
förvärvades den 1 juni 2015. Det är en  
större fastighet centralt belägen i staden och 
innehåller ca 100 bostäder, 30 lokaler och 
150 garageplatser. Säljare var Svenska Fräls-
ningsarmén och Centrumkyrkan. Den senare 
församlingen fortsätter att driva verksamhet 
inom fastigheten. Köpeskillingen uppgick till 
132,9 Mkr vilket finansierades med externa 
lån och ett aktieägartillskott från Equmenia-
kyrkan med 32,2 Mkr.

I slutet av året beslutade kyrkostyrelsen om 
förändrade räntevillkor för bolagets lån till 
kyrkan som nu har anpassats till det aktuella 
ränteläget. Tidigare kortfristiga lån och ett re-
verslån för en fastighet som avyttrades redan 
2014, har omvandlats till aktieägartillskott, 
se vidare balansräkningen med tillhörande 
noter. 

Teologiska Högskolan Stockholm AB är kyr-
kans andra helägda dotterbolag och har under 
året bedrivit utbildning och forskning i teolo-
gi och mänskliga rättigheter. Den teologiska 
utbildningen har fokus på att utbilda blivande 
pastorer till Equmeniakyrkan, men välkom-
nar alla behöriga som vill läsa vid högskolan. 
Till exempel läser en stor grupp blivande 
präster inom Svenska kyrkan vid högskolan. 

Kyrkostyrelsen antog ett ägar direktiv för 
Teologiska högskolan under hösten och ett 
samarbetsavtal slöts mellan parterna som 
främst tar upp pastorsutbildningen och kyr-
kans verksamhetsbidrag till den konfessionel-
la delen av utbildningen. 

Högskolan arbetar kontinuerligt för att 
bredda basen för sin verksamhet. Ett uttryck 
för detta var att skapa möjligheter för att 
Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) 
skulle kunna flytta till Campus Bromma. SMI 
valde dock att ett annat alternativ för sin 
framtida lokalisering. Under året slöts avtal 
med de ortodoxa kyrkornas utbildningsin-
stitut Sankt Ignatios Andliga Akademi. Det 
innebär att de som studerar högskolekurser 
vid Sankt Ignatios kommer att göra det i form 
av THS-kurser och under 2016 kommer ett 
östkyrkligt kandidatprogram att startas upp.

Regeringen gav i december THS tillstånd att 
utfärda magisterexamen i mänskliga rättig-
heter och högskolan lämnade in ansökan om 
tillstånd att utfärda doktorsexamen i teologi. 
Högskolan erbjuder, förutom högskolekur-
ser, varje år ett antal offentliga föreläsningar, 
symposier och seminarier i aktuella ämnen, 
samt medverkar på många andra sätt i utbild-
ning, fortbildning och forskning och både 
nationellt och internationellt. 

FÖRSVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTAT OCH STÄLLNING 

Intäkterna har ökat betydligt jämfört med 
före gående år. Den enskilt största orsaken 
är att Equmeniakyrkan tog emot en stor 
gåva från Trefaldighetskyrkan om 42 Mkr 
i samband med att församlingen sålde sin 
kyrka i centrala Stockholm då församlingen 
upplöstes. Gåvan ska i enlighet med ett 
gåvobrev användas inom fyra områden: 
forskning på Teologiska högskolan, försam-
lingsstöd, personal i Equmeniaregionerna 
samt kyrkans internationella arbete. Gåvan är 
tänkt att användas under en fem – tioårspe-
riod och har i resultaträkningen i sin helhet 
avsatts till ändamålsbestämda medel. 

Även övriga gåvor har ökat under året och 
det kan särskilt noteras att kyrkan har erhål-
lit cirka 11 Mkr i testamente och att de totala 
gåvorna från församlingar ökat.  Se vidare not 
3 för en detaljerad redovisning. Bidrag har 
ökat jämfört med föregående år och det är 
främst SIDA-bidragen som ökat.  På koncern-
nivå kan man se en tydlig ökning av nettoom-
sättningen vilket i första hand beror på att 
dotterbolaget Derbo Förvaltning AB har fått 
ökade hyresintäkter genom ett förvärv av en 
fastighet och att ombyggnationer i befintliga 
fastigheter blivit klara. Övriga intäkter har 
minskat beroende på att en realisationsvinst 
för en såld fastighet ingick i beloppet 2014.

FÖRSVALTNINGSBERÄTTELSE

På kostnadssidan har framför allt ända-
målskostnaderna ökat när det gäller kyrkan 
vilket i sin tur främst beror på ökade kost-
nader för den internationella verksamheten.  
Det balanseras dock upp av ökade SIDA-bidrag 
och påverkar i sig inte resultatet negativt. 
Pensionsförvaltningen belastas av ökade 
kostnader för avsättning till pensionsskulden, 
se vidare not 9 för en fullständig redovisning. 
På koncernnivå har kostnaderna för fastig-
hetsförvaltningen ökat av samma skäl som de 
ökade intäkterna för fastighetsbolaget, enligt 
ovan.

Verksamhetsresultatet är positivt liksom 
även ”Årets resultat”. En stor del av intäkterna 
under gåvor har avsatts till ändamålsbestäm-
da medel och därför blir ”Resultatet efter 
fördelning” negativt vilket påverkar det ba-
lanserade resultatet negativt. Totalt sett ökar 
dock det balanserade resultatet på grund av 
att fastigheternas investeringsfond upplöses 
med samma belopp som lämnat aktieägartill-
skott till Derbo Förvaltning AB. Koncernens 
finansiella ställning är vid årets utgång god 
med ett balanserat resultat (fritt eget kapital) 
på cirka 139 Mkr (20 Mkr).  Se vidare efter-
följande resultat- och balansräkningar med 
notupplysningar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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EQUMENIAKYRKANS FRAMTIDA UTVECKLING 

Ett av Equmeniakyrkans prioriterade 
arbetsområden är att stödja församlingar i 
deras utvecklingsprocesser. Samtidigt är det 
en verklighet att församlingar avslutar sin 
verksamhet beroende på lågt medlemsantal 
och/eller hög medelålder. Genom särskilda 
processledare vill Equmeniakyrkan stödja 
mindre församlingar som är på väg att fatta 
beslut om upplösning. Det handlar inte minst 
om omsorg om människor som behöver finna 
nya gemenskaper för att kunna fira gudstjänst 
och möta andra. 

En prioriterad uppgift inför framtiden är 
att aktivt medverka till att det bildas nya 
församlingar och gemenskaper i Equmenia-
kyrkan. Det är också viktigt att den nationella 
organisationen, trossamfundet, stödjer be-
fintliga församlingar på alla tänkbara sätt så 
att de kan ägna sig åt sin viktiga uppgift att 
föra människor till tro och i praktisk diakoni 
visa på evangeliets kraft i vårt samhälle. Det 
är också viktigt att Equmeniakyrkan med sin 
ekumeniska identitet fortsätter arbetet för 
kyrkans enhet, nationellt och internationell, 
samt att kyrkan genom sina församlingar fort-

sätter att vara en profetisk röst i samhället 
som medverkar i opinionsbildningen för alla 
människors lika värde. 

Under det kommande året kommer kyrkan 
att få ta emot ytterligare någon eller några 
stora överföringar av kapital från Svenska 
Missionskyrkan. Det kan också bli aktuellt 
med överföringar från några tidigare distrikt. 
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyr-
kan i Sverige har dock i princip avslutat sina 
räkenskaper och överfört sina tillgångar till 
den nya kyrkan. 

Equmeniakyrkans framtida ekonomiska 
utveckling är beroende av ett fortsatt högt 
offrande från både församlingar och enskilda 
personer då verksamheten till största delen 
finansieras på detta sätt. Den låga räntenivån 
gör också att avsättningar till pensionsskul-
den troligen kommer att öka och osäkerheten 
på de finansiella marknaderna kan också 
påverka ekonomin negativt. Kyrkan har dock 
ett stort kapital, som är placerat i både värde-
papper och fastigheter, och har därmed en 
god finansiell ställning inför framtiden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FLERÅRSÖVERSIKT – KONCERNEN

2015 2014 2013 1) 2012 1)

Ekonomi

Kyrkoavgifter, tkr 49 234 46 692 13 395 2)  - 3)

Verksamhetsintäkter, tkr 239 343 174 831 102 899 38 301

Årets resultat, tkr, efter fördel-
ning av ändamålsbestämda 
medel -10 216 2 155 -11 092 -4 418

Balanserat kapital, tkr 139 122 19 711 -14 510 -4 418

Administrations- & insamlings- 
kostnader i % av totala intäkter 11 % 4) 11 % 20 % - 5)

Övrigt

Medelantalet anställda 109 107 76 69

Antal anslutna församlingar 720 4) 739 758 791

Antal medlemmar i  
församlingarna 65 000 4) 65 796 67 102 69 691

1) År 2012 och 2013 avser endast moderföreningen, Equmeniakyrkan

2) Avser endast de kyrkoavgifter som finansierade den centrala verksamheten

3) År 2012 uppbar den nya kyrkan inga kyrkoavgifter utan de inbetalades till bildarsamfunden

4) Preliminära siffor då statistik/redovisning inte är klar när årsredovisningen färdigställs

5) Equmeniakyrkan erhöll sitt 90-kontonummer först år 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Not Koncernen  Moderföreningen
2015 2014  2015 2014

Verksamhetsintäkter  
Kyrkoavgifter 49 234 46 692  49 234 46 692
Gåvor 3 105 686 53 411  105 080 53 227
Bidrag 3 32 808 27 211  21 153 15 537
Nettoomsättning 4 34 343 21 763  15 126 10 794
Övriga intäkter 5 17 272 25 754  16 547 16 002
Summa verksamhetsintäkter 239 343 174 831  207 140 142 252

 
Verksamhetskostnader 6, 10  
Ändamålskostnader 7 -137 701 -121 425  -137 757 -121 561
Insamlingskostnader -3 078 -2 784  -3 078 -2 784
Administrationskostnader 8 -12 853 -10 973  -12 853 -10 973
Högskoleutbildning -12 847 -14 125  - -
Pensionsförvaltning 9 -36 240 -19 795  -36 240 -19 795
Fastighetsförvaltning -14 675 -8 426  -2 454 -915
Summa verksamhetskostnader 217 394 177 528  192 382 156 028

 
Verksamhetsresultat 21 949 2 697  14 758 13 776

 
Resultat från finansiella investeringar  
Resultat från värdepapper och fordringar 11 13 392 7 085  17 265 15 019
som är anläggningstillgångar  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 93 208  137 597
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 731 -2 961  -945 -913
Förvaltningskostnader -107 -235  -1 047 -827
Summa resultat från finansiella investeringar 8 647 4 097  15 410 13 876

 
Skatt på årets resultat - -6  - -

 
Årets resultat 30 596 1 394  30 168 100

 
Fördelning av årets resultat       
   
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 30 596 1 394  30 168 100
   
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 7 542 6 129  7 542 6 129
från tidigare år   
   
Reservering av ändamålsbestämda medel som -48 354 -5 368  -48 354 -5 368
inte utnyttjats under året   
   
Kvarstående belopp för året/förändring 10 216 2 155  10 644 861
av balanserat kapital       

EQUMENIAKYRKAN RESULTATRÄKNINGAR

RESULTATRÄKNINGAR
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Not Koncernen  Moderföreningen
TILLGÅNGAR 20151231 20141231  20151231 20141231

 
Anläggningstillgångar  

 
Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader och mark 12,13 350 590 141 034  14 773 14 841
Pågående arbeten, fastigheter 14 92 270 140 870  -  -
Inventarier 15 292 584  292 584

443 152 282 488  15 065 15 425
 

Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier i dotterbolag 16  -  -  88 200 6 510
Aktier i intressebolag 17 19 572 50  19 522  -
Långfristiga värdepappersinnehav 18 324 165 275 829  323 199 274 867
Långfristiga fordringar på dotterbolag 19  -  -  126 000 155 000
Långfristiga fordringar på intressebolag 20 34 000 34 000  34 000 34 000
Övriga långfristiga fordringar 21 7 953 7 189  7 953 7 189

385 690 317 068  598 874 477 566
 

Summa anläggningstillgångar 828 842 599 556  613 939 492 991
 
 

Omsättningstillgångar  
 

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 4 562 5 252  4 375 4 619
Fordringar på intressebolag 2 250 2 354  -  -
Fordringar på bildarsamfund 669 7 727  669 7 727
Fordringar på dotterbolag  -  -  - 11 490
Övriga fordringar 9 095 12 427  5 209 4 085
Förutbetalda kostnader och 22 2 749 2 824  1 831 2 185
upplupna intäkter     

19 325 30 584  12 084 30 106
 

Fastigheter avsedda för försäljning 23 15 500 1 500  15 500 1 500
Övriga kortfristiga placeringar 24 59 133  59 133
Kassa och bank 66 303 42 628  58 852 32 361

 
Summa omsättningstillgångar 101 187 74 845  86 495 64 100

 
 

SUMMA TILLGÅNGAR 930 029 674 401  700 434 557 091

EQUMENIAKYRKAN BALANSRÄKNINGAR

BALANSRÄKNINGAR
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Not Koncernen  Moderföreningen
EGET KAPITAL OCH SKULDER 20151231 20141231  20151231 20141231

 
Eget Kapital  
Donationskapital 95 914 91 476  95 914 91 476
Ändamålsbestämda medel 97 189 43 618  97 189 43 618
Fastigheternas investeringsfond 24 800 106 490  24 800 106 490
Balanserat kapital 139 122 19 711  138 513 19 530
Summa eget kapital 357 025 261 295  356 416 261 114

 
Avsättningar  
Avsättning för pensioner 2, 9 263 309 220 000  263 309 220 000
Summa avsättningar 263 309 220 000  263 309 220 000

 
Långfristiga skulder  
Församlingslån 25 52 497 47 417  52 497 47 417
Skulder till kreditinstitut 224 735 113 225  5 000 5 000
Övriga skulder 2 170 836  -  -
Summa långfristiga skulder 279 402 161 478  57 497 52 417

 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 3 405 5 995  1 963 2 521
Skatteskulder 1 363 995  -  -
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 26 3 745 1 597  3 276 996
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag - 489  - 489
Övriga skulder 4 903 7 872  4 870 7 650
Upplupna kostnader och 27 16 877 14 680  13 103 11 904
förutbetalda intäkter  
Summa kortfristiga skulder 30 293 31 628  23 212 23 560

 
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 930 029 674 401  700 434 557 091
 

Ställda säkerheter 28 226 800 120 000  5 000 5 000
Ansvarsförbindelser 29 12 200  -  37 000 106 490

EQUMENIAKYRKAN BALANSRÄKNINGAR

BALANSRÄKNINGAR
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2015

EGET KAPITAL

Svenska Baptistsamfundet har utöver vad som anges ovan överfört värdepapper 
till ett marknads värde av 23 309 tkr som avser konsolidering av pensionsskulden 
i Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse. Detta belopp har bokförts direkt 
mot kontot för avsättning av pensioner i balansräkningen.

KONCERNEN
Donations 

kapital
Ändamåls  
bestämda  

medel

Investerings 
fonden

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 91 476 43 618 106 490 19 711 261 295

Överföringar från bildarsamfunden 4 500 12 697 47 937 65 134
Reserveringar / Ianspråktaganden -62 40 874 40 812
Upplösning investeringsfond -81 690 81 690 0
Årets resultat efter fördelning -10 216 10 216

Utgående balans 95 914 97 189 24 800 139 122 357 025

MODERFÖRENINGEN
Donations 

kapital
Ändamåls  
bestämda  

medel

Investerings 
fonden

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 91 476 43 618 106 490 19 530 261 114

Överfört från Metodistkyrkan i Sverige 249 249
Överfört från Svenska Baptistsamfundet 4 500 4 784 9 284
Överfört från Svenska Missions kyrkan 43 153 43 153
Överfört från distrikt i Svenska Baptist - 
samfundet och Svenska Missionskyrkan

11 829 11 829

Överfört från föreningen Överås 619 619
Upplösning investeringsfond -81 690 81 690 0
Reserveringar 258 48 096 48 354
Ianspråktagande -320 -7 222 7 542
Årets resultat efter fördelning -10 644 10 644

Utgående balans 95 914 97 189 24 800 138 513 356 416
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2015

EGET KAPITAL

Donationskapital och ändamålsbestämda medel 20151231 20141231

Donationskapital
Baptistsamfundets utvecklingsfond 72 544 67 786
Övriga fonder från Baptistsamfundet 23 370 23 690
Summa 95 914 91 476

Ändamålsbestämda medel
Internationell verksamhet/projekt 15 520 15 386
Sociala Missionen 5 596 6 096
Gotlandsfonden 882 1 215
Personalvård och fortbildning 524 1 216
Regional verksamhet/överfört fr distrikt 17 360 5 591
Fonden för teologisk utbildning 5 642 5 550
Regleringsfond kyrkoavgifter  - 1) 3 347
Gåva från Trefaldighetskyrkan 36 750 2)  -
Lokalupprustningsfonden 10 479  -
Övrig nationell verksamhet 4 436 5 217
Summa 97 189 43 618

1) Medlen i regleringsfonden har överförts till lokalupprustningsfonden enligt beslut av kyrkostyrelsen

2) Del av gåvan från Trefaldighetskyrkan (42 Mkr) om 5 250 tkr har överförts till  
lokalupprustningsfonden enligt beslut av kyrkostyrelsen.
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EQUMENIAKYRKAN  
KASSAFLÖDESANALYSER

KASSAFLÖDESANALYSER

Not KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN
2015 2014  2015 2014

 
Den löpande verksamheten  
Verksamhetsresultat 21 949 -2 697  14 758 -13 776
Avskrivningar 4 642 1 378  360 326
Justeringar för poster som inte ingår 20 000 6 155  20 000 6 155
i kassaflödet, m.m.  

 
Erhållen ränta 1 810 2 321  5 727 10 644
Erhållna utdelningar 6 183 3 761  6 183 3 761
Erlagd ränta/Förvaltningskostnader -4 838 -3 196  -1 992 -1 740
Betald inkomstskatt 368 858   -  -

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

50 114 8 580  45 036 5 370

 
Förändring av kortfristiga fordringar 11 259 -12 214  18 022 -2 175
Förändring av kortfristiga skulder -1 703 808  -348 5 527

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 670 2 826  62 710 8 722

 
Investeringsverksamhet  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -165 306 -117 291   - -14 875
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 30 067   -  -
Investeringar i dotterbolag  -  -  -52 690  -
Placering i finansiella anläggningstillgångar  
(inkl överförda värdepapper från bildarsamfund)

-212 822 -164 036  -212 818 -163 986

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 149 692 85 465  149 692 85 465
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -13 926 -1 963  -13 926 -1 001

 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 242 362 167 758  129 742 94 397

 
Finansieringsverksamhet  
Överföringar från bildarsamfund, inklusive 88 443 74 699  88 443 72 331
pensionsskuld (2015)/THS andelsförening (2014)  
Upptagna lån 117 924 104 126  5 080 25 065

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 206 367 178 825  93 523 97 396

 
Årets kassaflöde 23 675 8 241  26 491 11 721
Likvida medel vid årets början 42 628 34 387  32 361 20 640
Kursdifferens i likvida medel 0 0  0 0
Likvida medel vid årets slut 30 66 303 42 628  58 852 32 361
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NOT 1 – REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER
Equmeniakyrkans redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1 (K3) samt FRII:s Styrande 
riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter
Kyrkoavgifter jämställs i resultaträkningen 
med begreppet ”Medlemsavgifter” som 
finns i FRII:s styrande riktlinjer. Kyrkokon-
ferensen har sedan tidigare beslutat att 
kyrkoavgifterna fördelas, efter ett avdrag 
med 3 % för administration, med 70 % till den 
församlingen som givaren angett och 30 % för 
att stödja församlingarna på olika sätt bland 
annat genom församlingsbidrag. Den faktiska 
% -satsen som går tillbaka till församlingarna 
uppgår till 67,9 %.

En transaktion i vilken organisationen tar 
emot en tillgång eller en tjänst som har ett 
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde 
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför 
att organisationen uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om organisationen 
har en skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet 
bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor intäktsförs som huvudregel när 
gåvan sakrättsligt är genomförd och bokförs 
enligt kontantprincipen. I den mån det på 
balansdagen finns avtalade men ej erhållna 
gåvor eller gåvor från stiftelser, organisatio-
ner och företag intäktsförs dessa efter indivi-
duell prövning. Gåvor som utgörs av annat än 
kontanta medel värderas till marknadsvärdet 
vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas 
netto, d.v.s. efter avdrag för de direkta kostna-

der som kan uppkomma vid försäljning av en 
tillgång. 

Gåvor som mottas av Equmeniakyrkan för 
att förmedlas till annan organisation balans-
förs och redovisas under ”övriga skulder”. Här 
avses framför allt de autogiro- och SMS-gåvor 
som Equmeniakyrkan samlar in för vidare för-
medling till församlingar och Equmenia. 

Erhållna bidrag intäktsredovisas i den 
period som bidraget utbetalas. Om bidraget 
är till för att täcka en kostnad redovisas i 
stället bidraget så att intäkten ställs mot den 
kostnad som bidraget är avsett att täcka. 
Intäktsredovisning sker först när det med hög 
grad av sannolikhet kan antas att bidraget 
inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag 
skuldförs därför till dess att de utgifter som 
bidraget ska täcka uppkommer. Villkorade 
bidrag som ännu ej använts redovisas i balans-
räkningen som ”skuld erhållna, ej nyttjade 
bidrag”.

Posten nettoomsättning består av försälj-
ning av produkter, reklam, annonser och 
andra liknande intäkter som till övervägande 
del hör samman med kyrkans ändamål och 
uppdrag. Det gäller främst deltagaravgifter 
i samband med Equmeniakyrkans arrange-
mang och ersättning för personal som arbetar 
i bildarsamfund, ungdomsorganisation eller 
andra närstående organisationer. I koncer-
nens resultaträkning ingår även den del av 
dotterbolagens nettoomsättning som inte är 
bidrag eller gåvor.

Verksamhetskostnader
Kostnaderna för verksamheten har i enlighet 
med FRII:s styrande riktlinjer för årsredo-
visning delats upp i tre verksamhetsdelar: 
ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader. En del av verksamheten som 
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inte kan anses tillhöra någon av de nämnda 
verksamhetsdelarna är pensionsförvaltningen 
och även fastighetsförvaltningen. De redovi-
sas därför på egna rader i resultaträkningen. 
I koncernens resultaträkning redovisas 
kostnaderna för högskoleutbildningen som 
genomförs i dotterbolaget Teologiska högsko-
lan Stockholm AB som en egen rad. 

Ändamålskostnader avser kostnader som 
har direkt samband med att uppfylla Equ-
meniakyrkans ändamål såsom det uttrycks 
i stadgar och teologisk grund. Det omfattar 
bidrag till församlingarna, kostnader för regi-
onernas stödverksamhet till församlingarna, 
den nationella verksamheten och kyrkans 
internationella arbete. Kostnaderna för kom-
munikation och opinionsbildning redovisas 
också som ändamålskostnader. 

Insamlingskostnader är sådana kostnader 
vars syfte är att generera externa intäkter 
i form av insamlade medel och gåvor från 
församlingar, privatpersoner, organisationer, 
stiftelser och företag.

Administrationskostnader omfattar kostna-
der för förtroendemannaorganisationen in-
klusive styrelse, revision och kyrkokonferens 
samt sådan administration och ledning som 
är gemensam för hela organisationen. Som 
administrationskostnad redovisas även perso-
nalkostnader för annans räkning samt kost-
nader för statistik och register. Gemensamma 
kostnader för bland annat data, telefoni och 
viss administration, företrädesvis ekonomi- 
och personaladministration, har fördelats ut 
på de tre olika verksamhetsdelarna i förhål-
lande till antalet anställda inom respektive 
område.

Materiella anläggningstillgångar  År

Mark Ingen avskrivning
Stomme 100
Rotrenovering/stambyte 35
Installationer 20
Tak 25
Inre ytskikt 20

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumu-
lerade avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspri-
set även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. Då skillnaden i förbrukningen av 
en materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter bedöms vara väsentlig, delas 
tillgången upp på dessa komponenter.

Tillkommande utgifter som uppfyller till-
gångskriteriet räknas in i tillgångens redo-
visade värde. Utgifter för löpande underhåll 
och reparationer redovisas som kostnader 
när de uppkommer. För vissa av de materi-
ella anläggningstillgångarna har skillnaden 
i förbrukningen av betydande komponenter 
bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har 
därför delats upp i komponenter vilka skrivs 
av separat.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar  
– inventarier
Vid anskaffning av inventarier med ett 
inköpsvärde som överstiger brytpunkten 
aktiveras tillgången som materiella anlägg-
ningstillgångar. Avskrivning sker linjärt 
under fem år. Brytpunkten för aktivering är 
20 000 kr från och med den 1 juli 2013. Alla 
inköp av datorer, mobiltelefoner, och tillbe-
hör till dessa, kostnadsförs direkt. Retroaktiv 
justering har ej tillämpats.
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Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar avser 
långfristiga innehav i aktier och andelar och 
redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
eller marknadsvärdet vid balansdagen. Vid 
värderingen tillämpas portföljmetoden 
(kollektiv värdering). För jämförelse med 
regelverket i Equmeniakyrkans kapitalplace-
ringspolicy redovisas i tilläggsupplysningen 
den relativa andelen i olika tillgångsslag.

Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som, efter 
individuell prövning, beräknas inflyta. Kort-
fristiga innehav i aktier och andelar redovisas 
till det lägsta av anskaffningsvärdet eller 
marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värde-
ringen tillämpas portföljmetoden (kollektiv 
värdering). Fastigheter som redovisas som 
omsättningstillgångar tas upp till ett försik-
tigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället 
med avdrag för avtalsbundna utfästelser 
om att en del av nettoförsäljningsvärdet ska 
utbetalas till givaren eller annan part som 
givaren bestämmer.

Eget kapital
Eget kapital delas in i donationskapital, 
ändamålsbestämda medel och balanserat eget 
kapital. 

Ändamålsbestämda medel är en del av 
det egna kapitalet som givare eller donator 
bestämt ska användas till särskilda ändamål, 
eller medel som styrelsen beslutat ska använ-
das på ett särskilt sätt. När endast avkastning-
en av medlen får användas redovisas medlen i 
stället som donationskapital. När organisatio-
nen belastas med kostnader för ändamålet re-
dovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning 
sker därefter av för ändamålet avsatta medel 
under eget kapital med motsvarande belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel 

klassificeras, förutom kassa- och banktill-
godohavanden, kortfristiga placeringar som 
dels är utsatta för endast en obetydlig risk för 
värdefluktuationer och som dels handlas på 
en öppen marknad till kända belopp eller har 
en kortare återstående löptid än tre månader 
från anskaffningstidpunkten.

Övrigt
Alla organisationens leasingavtal redovisas 
som operationella, d.v.s. leasingavgifterna 
(inklusive den eventuella första förhöjda 
hyran) redovisas linjärt över leasingperioden. 
Om inte annat anges är alla belopp angivna i 
tusentals kronor. 

NOT 2 – UPPSKATTNINGAR OCH  
BEDÖMNINGAR
Kapitalvärdet för pensionsskulden har beräk-
nats efter grunder fastställda av Finansinspek-
tionen, (FFFS 2007:31). För 2015 innebär det 
en bruttodiskonteringsränta på 1,9 % (2,2 %). 
I beräkningen ingår också ett antagande om 
förväntad livslängd i enlighet med de veder-
tagna beräkningar som tillämpas allmänt av 
pensionsbolag verksamma i Sverige.

Alla kostnader som dotterbolaget Teologis-
ka högskolan Stockholm AB har för högsko-
leutbildning och forskning redovisas som en 
egen post i resultaträkningen, enligt ovan. Ett 
undantag från detta utgörs av den konfessio-
nella delen av teologprogrammet som avser 
utbildning av pastorer för tjänst inom kyrkan, 
som i koncernens resultaträkning redovisas 
som ändamålskostnader. Bolaget har inte 
särredovisat denna del av utbildningen inom 
teologprogrammet. En skälig uppskattning 
är att de faktiska kostnaderna är lika stora 
som verksamhetsbidraget som bolaget får av 
Equmeniakyrkan för att finansiera denna del 
av utbildningen. 
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NOT 3 - GÅVOR OCH BIDRAG

KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN
2015 2014  2015 2014

Gåvor som redovisats i resultaträkningen  
Gåvor från privatpersoner via autogiro 8 770 8 941  8 770 8 941
Testamenten 11 392 7 854  11 392 7 854
Fondsparande/överlåten aktieutdelning 1 789 1 799  1 789 1 799
Övriga gåvor från privatpersoner 7 002 8 029  7 002 8 029
Församlingar, kollekter mm 18 347 15 489  18 347 15 489
Församlingsupplösningar 47 348 2 050  47 348 2 050
Församlingsanslag till regionerna 6 378 6 025  6 378 6 025
Gåvor från företag 502 630  502 630
Organisationer och stiftelser 4 158 2 594  3 552 2 410
Summa 105 686 53 411  105 080 53 227

 
Gåvor som inte specificerats i tabellen ovan
En försiktig uppskattning har gjorts utav antalet ideella medarbetare som bidragit med insatser 
under året. Cirka 620 personer har arbetat ideellt framför allt med planering, organisering samt 
utvärdering av olika verksamheter inom organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte 
redovisats i resultaträkningen.

Bidrag som redovisats som intäkt 2015 2014  2015 2014

Insamlade medel  
Företag 150  -  150  -
Stiftelser 564 618  564 618
Organisationer 2 131 1 691  690  - 
Summa insamlade medel 2 845 2 309  1 404 618

 
Offentliga bidrag  
SST, Nämnden för Statligt Stöd 10 260 9 216  9 960 8 901
till Trossamfund  
Sida-bidrag 9 437 5 781  9 437 5 781
Utbildningsdepartementet 9 914 9 668   -  -
Lönebidrag 352 237  352 237
Summa offentliga bidrag 29 963 24 902  19 749 14 919

 
SUMMA BIDRAG 32 808 27 211  21 153 15 537

 
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor redovisade i resultaträkningen 105 686 53 411  105 080 53 227
Bidrag som redovisats som intäkt 2 845 2 309  1 404 618
Summa insamlade medel 108 531 55 720  106 484 53 845

Vidareförmedlade bidrag  
Till församlingar 19 715 20 255  19 715 20 255
Till Equmenia 2 507 1 792  2 507 1 792
Summa 22 222 22 047  22 222 22 047

NOTUPPLYSNINGAR
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NOT 4 - NETTOOMSÄTTNING
KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

2015 2014  2015 2014
 

Deltagaravgifter kyrkokonferensen 1 030 529  1 030 529
Deltagaravgifter vinterkonferensen 1 258 -  1 258 -
Övriga kurs- och arrangemangsintäkter 759 657  759 657
Ersättning för personal 6 992 6 504  6 992 6 504
Avgifter för personalvård & fortbildning 693 736  693 736
Annonser, sponsorer, reklam 49 95  49 95
Övriga intäkter 3 850 2 273  4 345 2 273
Nettoomsättning THS AB 227 2 148  - -
Hyres- och försäljningsintäkter Derbo AB 19 485 8 821  - -
Summa 34 343 21 763  15 126 10 794

 

NOT 5 - ÖVRIGA INTÄKTER 2015 2014  2015 2014

 
Pensionspremier och försäkringsavgifter 16 530 15 974  16 530 15 974
Realisationsvinst försäljning fastighet  - 9 758   - -
Övrigt 742 22  17 28
Summa 17 272 25 754  16 547 16 002

 

NOT 6 - PERSONAL  
 

Uppgifter om löner, andra ersättningar samt 
sociala kostnader  

2015 2014  2015 2014
Löner och ersättningar  
Kyrkoledningen 1 699 1 683  1 699 1 683
Övriga anställda/uppdragstagare  
Sverige 39 220 38 110  30 711 29 144
Utlandet 2 361 2 192  2 361 2 192
Summa 43 280 41 985  34 771 33 019

 
Sociala kostnader 17 082 15 961  13 421 12 651
Varav pensionskostnader kyrkoledning 166 147  166 147
Varav pensionskostnader övr. anställda 3 730 3 456  2 813 2 689

NOTUPPLYSNINGAR
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NOT 6 – PERSONAL

KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

2015 2014  2015 2014
Medelantalet anställda
Antal kvinnor 54 51  44 43
Antal män 55 56  45 45
Summa 109 107  89 88

 

NOT 7 - ÄNDAMÅLSKOSTNADER

2015 2014  2015 2014
 

Kyrkoavgift till församlingar 31 979 31 046  31 979 31 046
Lämnade bidrag till församlingar 19 166 16 861  19 166 16 861
Regional verksamhet 19 587 18 577  19 587 18 577
Nationell verksamhet 26 084 24 393  26 140 24 393
Internationell verksamhet 40 885 30 548  40 885 30 684
Summa 137 701 121 425  137 757 121 561

 
NOT 8 - ADMINISTRATIONSKOSTNADER  

2015 2014  2015 2014
 

Administration av verksamheten 9 642 8 117  9 642 8 117
Personalkostnader för annans räkning 3 211 2 856  3 211 2 856
Summa 12 853 10 973  12 853 10 973

NOTUPPLYSNINGAR

Equmeniakyrkans ledning  2015-12-31 2014-12-31
Antal Varav män Antal Varav män

Kyrkostyrelsen  15 9 15 10
Ledningsgrupp, inkl kyrkoledning  11 6 8 5

Kyrkostyrelsen har inte tagit ut några arvoden under året. Kyrkokonferensen beslutade 2014 att 
det finns möjlighet, med vissa begränsningar, att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid 
deltagande på möten.
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NOT 9 - PENSIONSFÖRVALTNING

KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN

2015 2014  2015 2014
Intäkter  
Pensionspremier från församlingar 12 939 12 553  12 939 12 553
Försäkringsavgifter från församlingar 3 591 3 421  3 591 3 421
Summa intäkter 16 530 15 974  16 530 15 974

 
Kostnader  
Utbetalda pensioner -7 626 -6 608  -7 626 -6 608
Gruppförsäkringspremier -1 587 -1 527  -1 587 -1 527
Pensionspremier -4 273 -3 581  -4 273 -3 581
Särskild löneskatt på pensionskostnader -2 887 -2 472  -2 887 -2 472
Personal- och administrationskostnader -1 298 -914  -1 298 -914
Avgår interna pensionspremier 1 431 1 107  1 431 1 107
Summa kostnader 16 240 13 995  16 240 13 995

 
Överskott i den löpande pensions
verksamheten 290 1 979  290 1 979

 
Avsättning till pensionsskulden -20 000 -5 800  -20 000 -5 800

 
Pensionsförvaltningen totalt 19 710 3 821  19 710 3 821

I intäkterna ovan ingår pensionspremier och försäkringsavgifter som betalats in från försam-
lingarna för personal som ingår i kyrkans egen pensionsordning (f d Svenska Missionskyrkans 
pensionsordning). Kyrkan administrerar också pensionspremier i Collectum för församlingsan-
ställda och det ingår också här. Internt fakturerade pensionspremier och försäkringsavgifter 
redovisas inte som en intäkt i resultaträkningen då det avser trossamfundets egen personal. De 
internt fakturerade kostnaderna bokförs som personalkostnader för respektive verksamhet och 
påverkar resultatet för pensionsförvaltningen positivt.

NOTUPPLYSNINGAR
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NOT 10 - LEASING/HYROR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014
Kyrkan leasar framför allt kontorslokaler och kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår 
till 3 101 tkr (3 113 tkr) och för koncernen uppgår beloppet till 4 900 tkr (5 295 tkr) för år 2015

Framtida leasingavgifter/hyreskostnader
Förfaller inom 1 år 4 127 13 047 2 328 2 231
Förfaller om 1-5 år 11 970 24 681 2 970 4 898
Förfaller senare än 5 år 0  - 0  -
Summa 16 097 37 728 5 298 7 129

Framtida förväntade hyresintäkter
Förfaller inom 1 år 18 183 9 792 1 550 736
Förfaller om 1-5 år 17 088 17 578 795 405
Förfaller senare än 5 år 673  -  -  -
Summa 35 944 27 370 2 345 1 141

NOT 11 - RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR 
SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015 2014 2015 2014

Utdelningar 6 183 3 761 6 183 3 761
Räntor 1 717 2 113 1 716 2 113
Räntor från koncernföretag  -  - 3 874 7 934
Realisationsvinst vid försäljningar 6 143 2 197 6 143 2 197
Realisationsförlust vid försäljningar -633 -981 -633 -981
Nedskrivningar -18 -5 -18 -5
Summa 13 392 7 085 17 265 15 019

NOT 12 - BYGGNADER OCH MARK
2015 2014 2015 2014

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 143 651 158 647 14 875 -
Inköp/gåva 140 160 14 875  - 14 875
Försäljning och utrangering  - -29 871  - -
Omklassificering från pågående projekt 73 746  -  -  -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 357 557 143 651 14 875 14 875

Ingående avskrivningar -2 617 -1 789 -34 -
Försäljning och utrangeringar  - 258  - -
Årets avskrivningar -4 350 -1 086 -68 -34
Utgående ackumulerade avskrivningar 6 967 2 617 102 34

Bokfört värde 350 590 141 034 14 773 14 841

Varav mark 68 545 38 075 8 032 8 032

NOTUPPLYSNINGAR
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NOT 13 - UPPLYSNING OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

KONCERNEN  MODERFÖRENINGEN
Fastigheter som ägs av Derbo Förvaltning AB

2015 2014  

Hälsan 6, Tegnergatan 8, Stockholm 168 000 147 000  
Odlingen 14, Frimurarvägen 7-9, Lidingö 141 000 121 000  
Jorund 13, Sturegatan 22 mfl, Västerås 140 000  -  
Summa 449 000 268 000  

 
Bokfört värde inkl. pågående arbete 428 087 267 063  

 
 

NOT 14 - PÅGÅENDE ARBETEN FASTIGHETER
2015 2014  

 
Ingående anskaffningsvärde 140 870 38 908  
Avyttring av fastighet  - -454  
Omklassificering från pågående projekt -73 746  -  
Årets investeringar 25 146 102 416  

 
Utgående anskaffningsvärde 92 270 140 870  

 
 

NOT 15 - INVENTARIER
2015 2014  2015 2014

 
Inventarier och datorer  
Ingående anskaffningsvärde 1 345 2 133  1 345 2 133
Inköp  - -  - -
Försäljning och utrangering  - -788  - -788
Utgående ackumulerade 1 345 1 345  1 345 1 345
anskaffningsvärden  

 
Ingående avskrivningar -761 -902  -761 -902
Försäljning och utrangeringar - 433  - 433
Årets avskrivningar -292 -292  -292 -292
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 053 761  1 053 761

 
Bokfört värde 292 584  292 584
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NOT - 16 AKTIER I DOTTERBOLAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20151231 20141231

Derbo Förvaltning AB, org nr 556083-0894, 
med säte i Stockholm

86 700 5 010

Varav 85 200 tkr avser lämnat villkorat 
aktieägartillskott

Teologiska Högskolan Stockholm AB,  
org nr 556947-8968, med säte i Stockholm

1 500 1 500

Summa 88 200 6 510

NOT - 17 AKTIER I INTRESSEBOLAG
20151231 20141231 20151231 20141231

Berling Media AB,  
org nr 556191-0521 med säte i Stockholm

19 522  - 19 522  - 

Dotterbolag till THS AB
Mattan 6 Service AB, 50 50  -  - 
org nr 556634-1334 med säte i Stockholm
Summa 19 572 50 19 522 0

NOTUPPLYSNINGAR
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NOT 18 - LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 

Förändring av värdepappersinnehavet  
för Equmeniakyrkan 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 274 867 236 324
Mottagna värdepapper från bildarsamfunden 32 309 21 617
Förvärv 160 187 101 179
Försäljningar -144 164 -84 253
Utgående anskaffningsvärde 323 199 274 867

KONCERNEN EQUMENIAKYRKAN
Långfristiga värdepappersinnehav  
sammanställning per 20151231

Bokfört 
värde

Marknads
värde

Bokfört 
värde

Marknads
värde

Tillgångsslag

Svenska aktier och aktiefonder
122 
476 144 235 122 476 144 235

Utländska aktier och aktiefonder 73 083 78 269 73 083 78 269
Räntebärande placeringar 86 005 85 942 85 039 84 997
Alternativa placeringar 42 601 43 094 42 601 43 094

TOTALT 324 165 351 540 323 199 350 595

Specifikation av långfristiga  
värdepappersinnehav 20151231 20141231

Bokfört Marknads
Antal/ 

Nominellt Bokfört Marknads
värde värde belopp, tkr värde värde

Svenska aktier och aktiefonder
Aktie-Ansvar Sverige 44 655 50 140 113 428 31 614 37 092
Öhman (fd DNB) Swe. Micro cap 5 739 10 569 13 407 4 139 6 045
Ethos Aktiefond 34 464 42 328 2 718 242 32 887 39 758
SEB Swedish Ethical Beta Fund 27 618 31 054 220 21 731 25 033
Öhman etisk index Sverige A 10 000 10 144 50 795  -  -
Summa 122 476 144 235 90 371 107 928

Utländska aktier och aktiefonder
Aktie-Ansvar Europa 4 341 4 779 46 591 22 015 24 449
Öhman ( fd DNB ) Utlandsfond 
klass B

9 976 13 171 54 386 9 557 12 183

Öhman (fd DNB) Global Hållbar 
Class B 

3 000 2 881 23 099  -  -

Ethos Aktiefond Global ID 16 878 20 724 132 242 16 878 19 527
Eaton Vance International PPA - - - 2 000 2 064
Mentor Medier AS 561 561 33 003 561 561
Skagen Kon-Tiki 1 775 1 485 2 276  -  -
SEB Asienfond ex Japan Lux utd 4 197 3 746 340 078 2 000 2 218
Öhman etisk index europa A 12 000 11 441 96 432  -  -
Öhman etisk index USA A 20 355 19 481 126 378  -  -
Summa 73 083 78 269 53 011 61 002
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20151231 20141231

Bokfört Marknads
Antal/ 

Nominellt Bokfört Marknads
värde värde belopp, tkr värde värde

Räntebärande placeringar
Aktie-Ansvar Avkastningsfond - - - 29 401 29 708
Hemfosa fastigheter Ab 4 997 5 187 5 000 4 997 5 170
Ikano Bank SE 2015-06-15 - - - 6 112 6 044
SBAB Bank AB 2014-11-21 - - -  -  -
SBAB Bank AB 2017-03-23 5 318 5 392 5 000 5 318 5 509
SEB AB 2016-05-27 5 115 5 018 5 000 5 115 5 089
SEB Credit Opportunity III fcp 7 227 7 131 68 631 7 227 7 375
SEB Dynamisk räntefond Sek Lux 35 460 35 022 352 224 13 022 13 067
SEB Företagsobligationsfond 13 205 13 919 959 531 13 205 13 956
Volvo Treasury AB 2016-12-08 3 206 3 069 3 000 7 217 7 160
SEB High Yield Fund HNWD SEK 6 500 6 260 64 939 - -
Volvo treasury förfall 2016-03-17 4 011 3 999 4 000 - -
Summa 85 039 84 997 91 614 93 078

Alternativa placeringar
Adrigo 9 500 10 265 65 706 9 500 9 745
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge - - - 7 759 7 949
Brummer Multi Strategy  
(utdelande)

18 613 18 450 18 239 18 612 18 663

SEB private equity opportunity fund 
III sicav.sif cl B

1 488 929 145 - -

SEB Cred Multi Strat Inst SEK Lux 
utdelande

3 000 2 985 29 088 - -

Symbiotics SICAV Lux SICAV SIF 10 000 10 465 100 609 4 000 4 612
Summa 42 601 43 094 39 871 40 969

Totalt innehav Equmeniakyrkan 323 199 350 595 274 867 302 977

Specifikation av långfristiga värdepappersinnehav  
för Teologiska Högskolan Stockholm AB

20151231 20141231

Bokfört Marknads
Antal/ 

Nominellt Bokfört Marknads
Nordnet depå värde värde belopp, tkr värde värde
RBS GAR OBL 559 HY2 309 315 300 309 325
Obligation Global High Yield 130 1B 525 498 500 525 519
Nordnet depå likvidamedel 32 32 28 28
Vaneo capital AB, innehav 0,8% 100 100 80 100 100
Summa 966 945 962 972

Totalt innehav koncernen 324 165 351 540 275 829 303 949
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NOT 19 – LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  
PÅ DOTTERBOLAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20151231 20141231

Ingående balans 155 000
Reversfordran på Derbo Förvaltning AB 155 000 -
övertagen från Svenska Missionskyrkan
Amorteringar, avgående fordringar -29 000 -
Utgående nominellt värde 126 000 155 000

NOT 20 – LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 
PÅ INTRESSEBOLAG

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde - - - -
Tillkommande fordringar 34 000 34 000 34 000 34 000
Amorteringar
Utgående anskaffningsvärde 34 000 34 000 34 000 34 000

Ingående ackumulerade nedskrivningar - - - -
Årets nedskrivningar - - - -
Återförande av nedskrivningar - - - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 34 000 34 000 34 000 34 000

NOT 21 – ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA  
FORDRINGAR

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 7 194 7 199 7 194 7 199
Tillkommande fordringar 800 - 800 -
Amorteringar -18 -5 -18 -5
Utgående anskaffningsvärde 7 976 7 194 7 976 7 194

Ingående ackumulerade nedskrivningar -5 - -5 -
Årets nedskrivningar -18 -5 -18 -5
Återförande av nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar 23 5 23 5

Utgående redovisat värde 7 953 7 189 7 953 7 189
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NOT 22 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

20151231 20141231 20151231 20141231

Förutbetalda hyror 559 947 559 522
Övriga förutbetalda kostnader 1 520 633 602 422
Upplupna ränteintäkter 287 281 287 281
Övriga upplupna intäkter 383 963 383 960
Summa 2 749 2 824 1 831 2 185

NOT 23 – FASTIGHETER AVSEDDA FÖR FÖRSÄLJNING

Posten avser fastigheter som Equmeniakyrkan erhållit genom gåva från församlingar som har 
upplösts eller som kommer att upplösas samt en fastighet som erhållits i samband med att f d 
SMK-distriktet Västra Götaland har upphört.

NOT 24 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Noten avser endast Equmeniakyrkan
20151231 20141231

Bokfört Marknads Bokfört Marknads
värde värde  värde värde

Swedbank serie A - - 4 4
Premieobligationer 59 60 129 149
Summa 59 60 133 153

Kortfristiga placeringar i Equmeniakyrkan har erhållits i samband med testamenten.
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NOT 25 – FÖRSAMLINGSLÅN

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Ingående balans 47 417 27 352 47 417 27 352
Årets nytillkomna församlingslån 11 090 22 065 11 090 22 065
Årets återbetalningar -6 010 -2 000 -6 010 -2 000
Utgående balans 52 497 47 417 52 497 47 417

NOT 26 – SKULD ERHÅLLNA EJ UTNYTTJADE BIDRAG

I posten ingår skulder avseende offentliga bidrag samt bidrag från organisationer och stiftelser 
som ännu ej använts. Posten består av erhållna men ännu ej utnyttjade bidrag från Sida, 1 581 
tkr (973 tkr), organisationer 95 tkr (23 tkr), samt från Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, 
för flyktingarbete, 1 600 tkr (0).

NOT 27 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

20151231 20141231 20151231 20141231

Upplupna pensionspremier 213 486 213 486
och försäkringsavgifter
Upplupen semesterlön 4 237 3 875 3 893 3 256
Upplupna sociala avgifter 7 569 4 569 7 317 4 314
inklusive upplupen löneskatt
Övriga upplupna kostnader 2 079 2 852 1 091 2 650
Förskottsbetalda intäkter 2 779 2 898 589 1 198
Summa 16 877 14 680 13 103 11 904

NOT 28 - STÄLLDA SÄKERHETER 20151231 20141231 20151231 20141231

Pantbrev i fastigheter
Göteborg BÖ 72:20, Överås 5 000 5 000 5 000 5 000
Hälsan 6, Tegnergatan 8, Stockholm 50 000 50 000  - -
Odlingen 14, Frimurarvägen 7-9, Lidingö 65 000 65 000  - -
Jorund 13, Sturegatan 22 mfl, Västerås 106 800  -  - -
Summa 226 800 120 000 5000 5 000
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

NOT 29 - ANSVARSFÖRBINDELSER 20151231 20141231 20151231 20141231

Derbo Förvaltning AB,  
org nr 556083-0894
Utfästelse om villkorat aktieägar tillskott 106 490 110 000
Lämnat aktieägartillskott -81 690 -3 510
Summa Derbo AB 24 800 106 490

SMK/SMU i södra Götalands distrikt 
org nr 829500-1740
Borgensåtagande för lån  
(kursgård Örestrand) 12 200 - 12 200 -

Utgående belopp 12 200  37 000 106 490

NOT 30 - LIKVIDA MEDEL KASSAFLÖDE

Likvida medel i kassaflödesanalysen avser enbart banktillgodohavanden.
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UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
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