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Information om verksamheten
Uppdraget och ändamål

Uppdraget för Evangeliska Frikyrkans (EFK), organisationsnummer
875002-7271, är ”Evangeliska Frikyrkans organisation verkar för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom
att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället”.
Vårt främsta syfte och uppgift med verksamheten inom organisationen är
att främja gemenskapen mellan församlingarna i rörelsen EFK. Utifrån
församlingarnas uppdrag, ska organisationen dessutom bedriva verksamhet
i Sverige och internationellt. Genom att samordna verksamheten kan församlingarna på många områden nå längre än de kan göra på egen hand.
I organisationen samlas resurser till stöd för församlingarna. I uppdraget
ligger även att inleda och fördjupa relationer med andra kristna i Sverige
och i världen samt att skapa mötesplatser för teologiska och ideologiska
samtal.
Visionen som ska genomsyra all verksamhet är: ”Växande församlingar
förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen.” Exempel
på områden där EFK bedriver verksamhet är: utbildning, missionsarbete
i andra länder, stöd till församlingsplantering och församlingsutveckling,
stöd till församlingarnas arbete för barn och unga, stöd till församlingarna
i frågor som rör mångkultur och religionsmöten samt opinionsbildning.
Vad vi är och hur vi styrs

EFK är en missions- och församlingsrörelse där knappt 300 självständiga
kristna församlingar samverkar. Juridiskt är EFK ett trossamfund. På församlingarnas uppdrag bedriver organisationen EFK verksamhet i Sverige
och internationellt genom tre verksamhetsprogram: Sverigeprogrammet,
Internationella programmet och Utbildningsprogrammet.
Den internationella delen av verksamheten bedrivs i 33 länder och är
uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern (EUMENA)
och Latinamerika/Iberiska halvön. I Asien och Europa finns utlokaliserad
personal stationerad för att leda arbetet.
Evangeliska Frikyrkan Sverigekontoret finns i Örebro och är knutpunkten
för organisationens arbete.
EFK är, tillsammans med Pingst-Fria Församlingar i Samverkan och
Svenska Alliansmissionen, medlem i den ideella föreningen Akademi för
ledarskap och teologi (ALT). ALT ansvarar för utbildningen vid Örebro
Teologiska Högskola och ger ledarkurser i samverkan med de tre medlemmarnas folkhögskolor.
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Som stödfunktioner till programmen finns Resursavdelningen och Kommunikationsavdelningen. De geografiska arbetsplatserna finns i Örebro,
samt i de internationella regionerna.
Församlingarna beslutar genom Kongressen

Kongressen är EFKs högsta beslutande organ. Kongress hålls vartannat
år. Församlingarna deltar genom ombud i överläggningar och beslut. Vid
kongressen tillsätts den styrelse som ska verkställa kongressens beslut.
Kongressen väljer även missionsdirektor och styrelsens ordförande.
Under de år då kongress inte hålls arrangeras representantskapsmöte, med
ett lägre antal ombud från varje församling.
Styrelsen består av lägst 8 och högst 12 ledamöter. Därutöver ska
missionsdirektorn ingå i styrelsen som ledamot. Anställd personal inom
organisationen EFK har rätt att utse en personalrepresentant som ordinarie
ledamot. Sedan Kongress 2020 har styrelsen bestått av 11 ledamöter samt
två missionsdirektorer (en röst) och en personalrepresentant. Könsfördelningen har varit 50 % män och 50 % kvinnor. Styrelsen har ansvar för
hur EFKs verksamhet organiseras och hur organisationens medel förvaltas.
Presidiet utses av styrelsen och består av styrelsens ordförande, vice
ordförande samt missionsdirektorerna. Könsfördelningen har varit 75
% män och 25 % kvinnor. Presidiet bereder frågor åt styrelsen och kan
även fatta beslut om att uppta kortfristigt lån upp till 1 miljon kronor.
Missionsdirektorerna väljs av kongressen på förslag från styrelsen.
Mandatperioden är fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn
leder EFKs verksamhet enligt riktlinjer från styrelsen. Skriftliga arbetsordningar reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och
missionsdirektor. För missionsdirektorerna finns en särskild, av styrelsen
fastställd, uppdragsbeskrivning

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2021 har på många sätt präglats av den pandemi som startade föregående
år. Detta har drabbat många delar av världen, särskilt de som tidigare
varit de mest utsatta. Pandemin har varit begränsande men trots detta
har en omfattande verksamhets kunnat genomföras i enlighet med
verksamhetsmålen.
Några exempel på viktiga händelser och processer under 2021:
Utsändning av nya missionärer

Vi kunde under året sända ut många nya missionärsfamiljer i Asien, Afrika
och Europa. Detta är vi mycket tacksamma för eftersom vi tror att dessa
personer kommer göra stor skillnad i de uppdrag de står i. Att sända ut
nya missionärer mitt i en pandemi utmanade på flera olika sätt och bl.a.
har vi hittat nya vägar för kommunikation mellan missionärerna och de
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Liksom föregående år fokuserade EFK sin julkampanj på hållbarhetsfrågor
och bidrar därmed på ett tydligt sätt för att förändra människors livsvillkor.

Anpassningar av viktiga mötesplatser

Våra stora nationella mötesplatser har kraftigt påverkats av pandemin.
Alla har fått stöpas om men det har gjort på olika sätt.
Torpkonferensen kunde inte genomföras på plats utan det blev istället en
turné i 10 regioner där gudstjänster kombinerades med insamlingsinsatser.
ÄRA21 blev en ungdomskonferens på 3 platser under sommaren.

Viktiga externa faktorer

Den viktigaste externa faktor som påverkat verksamheten under 2021 har
varit Covid-19. Restriktionerna har begränsat vad som varit möjligt att
genomföra både i Sverige och internationellt. Resor kunde under hösten
återupptas och det blev särskilt viktigt när vi återigen kunde möta våra
internationella partners.

Missionskonferensen arrangerades på fyra platser parallellt under hösten.
Medarbetarkonferensen i Falun samlade mer än 200 ledare och blev
viktiga dagar för många.

Analys av verksamhetsresultat och upplysning om
mål och om hur ändamålet främjats

Samverkan med Finlands Svenska Baptistsamfund

Sverigeprogrammet

Under året fördjupades dialogen med Finlands Svenska Baptistsamfund
(FSB). Vid medarbetarkonferensen undertecknades en avsiktsförklaring
för att fortsätta söka samarbetsområden.

Sverigeprogrammets uppdrag är att arbeta i Sverige med att grunda församlingar, träna ledare och stärka församlingarnas förmåga att tjäna i samhället.
Programmet ska också stärka kontakten med församlingarna för att öka
närhet och ägarskap.

Samkönade relationer

Vid kongressen 2020 togs ett beslut utifrån en motion att starta en process
för bearbetning av frågor rörande samkönade relationer. Styrelsen tillsatte
en arbetsgrupp och under 2021 har arbetet genomförts på flera olika sätt.
En delrapport av arbetet kommer presenteras i kongressen.

Pandemin har även detta år påverkat programmets förmåga att genomföra det
man föresatt sig. Trots detta ser vi många positiva saker vi kunnat genomföra.
Under 2021 har ett särskilt fokus legat på rörelsens regionala nätverk Vi i
EFK Leda. Vi har satsat på att besöka så många nätverk som möjligt, stötta
dem i deras processer samt ge resurser.

Hållbarhetsupplysning

Programmet har också under året arbetat med en kommunikationsplan som
också innefattat frågor som rör insamling till programmet. Denna började
implementeras i slutet av året och det arbetet fortsätter.

Människans ansvar som förvaltare av Guds skapelse är utgångspunkten
för arbetet med miljöfrågor inom EFK. Miljöaspekterna poängteras i flera
av EFKs policydokument. I Grunddokumentet för EFKs internationella
arbete pekas på att EFK vill medverka till ett samhälle där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön och att miljöaspekterna
ska vara en integrerad del i EFKs utvecklingssamarbete med partners.
I EFKs regioner pågår arbete för att medvetandegöra och stödja partnerorganisationer och församlingsrörelser i frågor om miljöhänsyn och
hållbara lösningar i det dagliga arbetet. Ett av fyra fokusområden för hela
det internationella arbetet är Hållbar försörjning.
Implementeringen av den hållbarhetspolicy som antogs 2020 har EFK
arbetat aktivt med under året. Ett antal områden har identifierats som
behöver förändras för att vi skall kunna bedriva en verksamhet som är
mindre miljöbelastande.
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Vad det gäller de pionjära frågorna så avslutades träningen Ung pionjär under
våren och en ny omgång startade i fyra regioner under hösten. Fortbildningsdag för församlingsledningar genomfördes för 8 församlingar. Gruppen
pionjärer i EFK samlades digitalt vid fyra tillfällen för att stötta varandra och
byta erfarenheter. Arbetet med stöd till församlingsplanteringsteam genom
M4 har också fortsatt under året.
Stöd till församlingsutveckling har bl. a skett genom träningen ”Växande
församlingar” som har haft 2 regionala processer i gång under året med 15
församlingar. Vad det gäller pastorsfrågor har ett stort arbete gjorts med
uppföljningsintervjuer av pastorer som slutat i tjänst. Ett flertal församlingar har också fått stöd i pastorsfrågor samt konflikter av olika slag. En
introduktionskurs för nya pastorer i EFK har tagits fram och genomförts.
Vad gäller ung-frågorna så finns en referensgrupp med 5 ungdoms-
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pastorer som mötts under året och utvecklat stödet till ungdomsledare och
ungdomspastorer till exempel genom en kick-off med övernattning som
genomfördes under hösten.
Programmet jobbar också med mötesplatser av olika slag. Årets medarbetarkonferens genomfördes på plats i Falun med 210 deltagare. Av dessa var
79 under 40 år. Lovsångsfestivalen Ära genomfördes på tre olika platser
med sammanlagt 530 deltagare vilket var taket utifrån de restriktioner som
fanns. Olika digitala mötesplatser har också arrangerats, såsom Styrelse21
med långt över 300 deltagare, Rum för samtal som berört hur pandemin
påverkat församlingsrörelsen samt Jesus till barnen med digitala träffar på
olika teman.
Internationella programmet

EFK bedriver ett omfattande internationellt arbete i 33 länder med
ett knappt 100-tal stora och små insatser i partnerskap med 66 olika
organisationer, kyrkor och samfund. Under året har 45 missionärer varit
verksamma i relation till Evangeliska Frikyrkans 4 regioner. Arbetet indelas
i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Hållbar försörjning, Barns
rättigheter och Arbete mot människohandel.
En central del av vårt arbete är att vara en sändare av människor. Under
året skickades nya 12 missionärer ut. Ett viktigt steg och inte helt okomplicerat i en tid av pandemi. Det är betydelsefullt för vår rörelse och våra
samarbetspartners.
2021 har präglats av Covid-19 pandemin och det har inneburit en rad
förändringar inte minst för våra samarbetspartners i fält. Under året har
nya ansökningar lämnats till Svenska missionsrådet avseende perioden
2022-2026. Två program har beviljats, ett program för Region Asien
som avser samtliga fokusområden samt ett för Region Afrika, vilket
avser hållbar försörjning. Under 2021 inleddes arbetet med ett tidigare
beviljat anti-korruptionsprojekt i Region Latinamerika/Iberiska halvön
som genomförs tillsammans med vår samarbetspartner FEPAS i Brasilien.
Även under 2021 har resandet varit begränsat men regionledarna har
kunnat möta en del av våra samarbetspartners. Det är uppenbart att
Covid-19 pandemin har förstärkt utmaningarna och i vissa fall krympt
det demokratiska utrymmet i flera länder.
En viktig del av vårt arbete är funktionella strukturer och redskap i vårt
arbete. Ungefär var tredje år gör Svenska missionsrådet en organisationsbedömning för att säkra vår förmåga att ta emot SIDA-stöd för vårt
utvecklingsarbete. Organisationsbedömningen ger vid handen att vi har
en god förmåga att arbeta med utvecklingsfrågor och hanterar medel på
ett gott sätt.
För att ytterligare skärpa vår förmåga har organisationen under två år
genomfört en teologisk bearbetning av våra fokusområden. Bearbetningen
presenterades på Missionskonferensen i oktober och finns tillgängligt
digitalt på www.efk.se/fokusomraden.
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Utbildningsprogrammet

Ett viktigt uppdrag för Evangeliska Frikyrkan är att bedriva och samordna
utbildning. Vårt uppdrag säger att vi ska grunda, träna och tjäna. Utbildningsprogrammet vill träna och utrusta människor till tjänst i vår rörelse.
Det finns också en dimension av att våra skolor ska tjäna och betjäna vårt
samhälle, vara en god kraft i civilsamhället och lyfta människor till bättre
förutsättningar samt möjligheter till ett gott liv.
I utbildningsprogrammet bedrivs numera alla skolor under eget organisationsnummer. Skolorna är: Akademi för Ledarskap och Teologi
(ALT), Örebro Folkhögskola, Liljeholmens folkhögskola och Hyllie Park
Folkhögskola.
För att koordinera utbildningsprogrammet träffas rektorerna, MD samt
ledare från Sverigeprogrammet och Internationella programmet till
ledningsforum.
Förutom den utbildningsverksamhet som bedrivs på EFKs skolor genomförs en stor mängd utbildningar också i Sverigeprogrammet och det
Internationella programmet.

Framtida utveckling och utmaningar
Evangeliska Frikyrkans vision är Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Det är en stor vision på många sätt
som ändå säger något om den riktning vi har stakat ut. För att närma oss
den visionen behöver vi fortsatt utvecklas och ta tag i de utmaningar vi ser.
• De flesta av EFKs församlingar står numerärt stilla eller är minskande.
Detta är en stor utmaning för oss eftersom församlingarna är basen i
rörelsen både nationellt och internationellt.
• Vi vill utveckla samhörigheten och överlåtelsen till det gemensamma
uppdraget.
• Ännu mer bli en missionell rörelse som har blicken både på Jesus och
de behov som finns i vår värld.
• I en tid av trasighet vill vi som rörelse förmedla helande och hopp. Vi
vet att det psykiska måendet är oroväckande lågt inom stora grupper. Som
kyrka har vi ett ärende, vi är bärare av evangeliet om Jesus Kristus som
både befriar och ger liv.
• Det tas för få missionella initiativ i rörelsen vilket betyder att det läggs
ner fler församlingar än vad som nystartas.
• Att efter pandemin omstarta församlingsverksamhet och samfundets
gemensamma verksamhet är en ny erfarenhet och på många sätt oprövad
mark.
• Att hitta rätt stöd till våra samarbetspartners efter pandemin som varit
krävande för många.
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Resultat och ställning
Evangeliska Frikyrkans huvudsakliga inkomstkällor är gåvor och bidrag.
Gåvorna kommer framförallt från enskilda givare och församlingar som
samarbetar i EFK och är själva grunden för att kunna genomföra den
verksamhet som sker, i Sverige och internationellt.
Gåvor har under 2021 erhållits på sammanlagt 51,4 miljoner, vilket är
en ökning med 5 miljoner jämfört med året dessförinnan. Ökningen
har framförallt skett till de ändamålsbestämda gåvorna, + 6 miljoner, medan de fria gåvorna minskat med 1 miljoner. EFK har flera
olika insamlingskanaler som har särskilda kriterier för gåvoändamål.
Barnhjälpen är gåvor till insatser riktade mot barn mellan 0-18 år
och insamlingskanalen Ge för livet har ändamål som framför allt är
sociala projekt. Insamlingsresultatet genom Barnhjälpen har ökat något
jämfört med 2020 och uppgick därmed till 3,3 miljoner. Insamlingskanalen Ge för livet ökade med 1,8 miljoner och slutade på 7,3 miljoner.
Den enskilt största insamlingskategorin är missionärsunderhåll, där
gåvorna ska täcka missionärers lön och omkostnader såsom ut- och
hemresa, boendekostnader och barnens skolavgifter. Totalt inkom 16,9
miljoner i gåvor för detta ändamål, vilket i stort sett detsamma som
2020.

Bidragen som EFK tagit emot är framför allt Sidamedel till internationella insatser och organisationsbidrag från Myndigheten för stöd
till trosamfund, vilka till stora delar förs vidare till församlingarna.
Nettoomsättningen har ökat något jämfört med 2020 men är kraftigt
under normal nivå. Under 2020 och 2021 har många arrangemang
och mötesplatser ställts in eller genomförts digitalt vilket minskat
omsättningen från arrangemangen. EFK administrerar församlingars
tjänstepensioner och försäkringar samt betalar ut tjänstepensioner till
pensionärer.
EFK har under 2021 erhållit en gottgörelse av överskott på 600 tkr
från Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse. EFK har förbundit sig att
återbetala denna gottgörelse i den händelse gottgörelsen återkrävs. Se
mer i not 29 om Eventualförpliktelser.
EFKs personalkostnader uppgick till 35 miljoner och är den enskilt
största kostnadsposten och omfattar 70 årsarbetskrafter. Förutom lön
och sociala avgifter ingår exempelvis sjukvård, skolavgifter och boendekostnader för EFKs missionärer och barn. Utbetalningar till internationella projekt och övriga verksamhetskostnader uppgick till cirka 32
miljoner, vilket är en ökning jämfört med 2020. Ökning har skett både
på arrangemangskostnader, vidareförmedlade bidrag och utbetalningar
till internationella projekt.
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2021 års beslutade budget var en budget i balans med ett noll resultat.
Intäktsnivåerna för gåvor i budgeten var något ökade jämfört med
utfallet 2020 samt att inga intäkter från testamenten budgeterades.
Under året finns några enskilt stora gåvor av särskilt slag som gör att de
totala gåvonivåerna överstiger budget. Några av dessa gåvor har avsatts
till särskilda ändamål och kommer att användas under flera år framåt.
Årets 2021 slutar på ett positivt resultat. EFKs fria egna kapital uppgår
efter 2021 års positiva resultat till cirka 13 miljoner.
Styrelsen har beslutat om en budget för 2022 som innebär fortsatt
utveckling mot ökade insamlingsnivåer med bibehållen kostnadsnivå,
vilket ska generera ett positivt resultat för att stärka EFK egna kapital.

Närstående verksamhet
EFK har ett dotterbolag registrerat i Sydafrika, EFK Interact NPC. Delar
av verksamheten i region Afrika sker utifrån detta bolag. Då verksamheten
är av ringa storlek redovisar EFK ingen koncernredovisning. Under året
har ett nytt dotterbolag bildats i Sverige, Evangeliska Frikyrkan Ger Hopp
Vidare AB som i sin tur förvärvat 35% av aktierna i Libris Media AB.
EFK är också delägare i den norska koncernen Mentor Medier AS, där
bland annat tidningen Dagen ingår. Mentor Medier AS har under året
sålt Libris Media AB till Evangeliska Frikyrkan och Pingst-Fria församlingar i Samverken. EFK är medlem och huvudman i tre föreningar som
bedriver folkhögskoleverksamhet. Dessa är Liljeholmens folkhögskola i
Rimforsa, Hyllie Park Folkhögskola i Malmö samt Örebro Folkhögskola
i Örebro. I juni 2016 bildade EFK, tillsammans med Pingst-Fria församlingar i Samverkan, Svenska Alliansmissionen, föreningen Akademin för
Ledarskap och Teologi.
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2021

Insamlade medel		

51 446

46 451

52 020

49 030

Verksamhetsresultat		

5 356

2 557

4 931

3 238

Var kom pengarna ifrånGåvor2021?
från privatpersoner · 32%
Församlingar · 61%

Årets resultat efter förändring
av ändamålsbestämda medel

Övriga organisationer · 7%

950
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13 241

12 291

11 608

9 222

Soliditet, %			 69

66

63

56

Kassalikviditet, %		

114

79

58

Ekonomisk ställning
Fritt eget kapital (tkr)		

168

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Samfundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning		

Balansräkning		
Not

2021

2020

Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Gåvor

2, 3, 4

51 446

46 451

Anläggningstillgångar

Bidrag

5

21 977

19 894

Immateriella anläggningstillgångar			

6, 7

7 076

6 115

8

1 530

1 725

Summa verksamhetens intäkter		

82 029

74 185

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Anslag, förmedlade bidrag
och handelsvaror

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

15

929

Förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar

16

0

581

Summa immateriella anläggningstillgångar		 929

992

411

			
9, 10

-32 235

-28 130

Övriga externa kostnader

11

-6 706

-7 068

Personalkostnader

12

-35 499

-33 516

Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar		

-2 226

-2 477

Övriga verksamhetskostnader		

-7

-437

Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark

17, 18, 19

41 224

42 663

Inventarier, verktyg och installationer

20

1 239

1 633

Pågående nyanläggning och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

21

151

0

Summa materiella anläggningstillgångar		
42 614
44 296
Summa verksamhetens kostnader		 -76 673 -71 628
			
		
Finansiella anläggningstillgångar
VERKSAMHETSRESULTAT		
5 356
2 557
Andelar i koncernföretag
22, 23
1 858
1 808
Fordringar hos koncernföretag
Långfristiga värdepappersinnehav

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

13

49

62

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-125

-138

Summa resultat från finansiella poster		

-76

-76

0

0

Skatt på årets resultat

14

			
ÅRETS RESULTAT		

5 280

2 481

Årets resultat enligt resultaträkningen		

5 280

2 481

Utnyttjade av ändamålsbestämda medel/
fonderingar från tidigare år		

1 379

1 561

Fördelning av årets resultat

Reservering av ändamålsbestämda medel/
fonderingar som erhållits men ej utnyttjats
under året		

24
25

1 085
3 548

0
3 548

Summa finansiella anläggningstillgångar		

6 491

5 356

Summa anläggningstillgångar		

50 034

50 644

			
Omsättningstillgångar
Varulager		 66

278

Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		

1 542

1 497

Aktuella skattefordringar		

119

168

Övriga kortfristiga fordringar		

3 515

2 236

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

26

965

1 250

Summa kortfristiga fordringar		

6 141

5 151

-5 709
-3 359
							
Kortfristiga placeringar		
819
31
ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING		
950
683
			
Kassa och bank

27, 28

12 751

8 397

Summa omsättningstillgångar		

19 777

13 857

SUMMA TILLGÅNGAR		

69 811

64 501

			
* Årsredovisningen
är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Årsredovisning
Balansräkning		

Kassaflödesanalys
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetsresultat		

5 356

2 557

Avskrivningar		

2 226

2 477

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		

-57

-40

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar		

7

437

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet		

-55

2

Erhållna utdelningar		

47

51

Erhållen ränta		
Avsättningar		
Erlagd ränta		

2

1

-125

-138

Eget kapital			
Eget kapital för särskilda ändamål

29

34 930

30 599

Balanserat resultat		

12 291

11 608

Årets förlust efter fördelning		

950

683

Summa eget kapital		

48 171

42 890

			
Avsatt för pensioner och likande

30

422

507

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet		

7 401

5 348

Summa avsättningar		

422

507

Förändring av varulager och pågående arbete		

212

115

Förändring av kortfristiga fordringar		

-2 075

2 317

Ökning / Minskning av kortfristiga skulder		

425

-1 215

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

5 963

6 565

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		

-95
-389

-581
-276

Försäljning av materiella anläggningstillgångar		

57

40

förpliktelser enligt tryggandelagen

Långfristiga skulder

31		

Skulder till kreditinstitut		

8 455

8 825

Övriga skulder		

390

414

Summa långfristiga skulder		

8 845

9 239

			
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

28

370

370

Leverantörsskulder		

1 152

960

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

32

3 794

2 820

Övriga skulder

33

2 009

3 322

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

-394

-379

34

5 048

4 393

Summa kortfristiga skulder		

12 373

11 865

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten		 -394

-379

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

69 811

64 501

ÅRETS KASSAFLÖDE		

4 354

5 368

Likvida medel vid årets början		

8 397

3 030

12 751

8 397

Minskning / Ökning av kortfristiga placeringar		

-788

-1

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-1 215

818

Amortering av lån		

Likvida medel vid årets slut

Rapport över förändringar i eget kapital
			

8

2021

Eget kapital för
särskilda ändamål

27

Flerårsprojekt
reserver

Fritt eget kapital

Summa eget kaptial

Ingående eget kapital 2019-01-01				

28 465		

337		

11 608		

40 410

Årets utnyttjande av eget kapital för särskilda ändamål			

-1 379		

-183		

-		

-1 561

Årets avsättning av eget kapital för särskilda ändamål			

3 359		

-		

-		

3 359

Årets resultat efter fördelning				

-		

-		

683		

683

Utgående eget kapital 2019-12-31				

30 445		

154		

12 291		

42 890

Årets utnyttjande av eget kapital för särskilda ändamål			

-1 310		

-68		

-		

-1 378

Årets avsättning av eget kapital för särskilda ändamål			

5 709		

-		

-		

5 709

Årets resultat efter fördelning				

-		

-		

950		

950

Utgående eget kapital 2020-12-31				

34 844		

86		

13 241		

48 171
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Årsredovisning

Noter
Not 1 · Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.
Beloppen inom parentes anger tidigare års värden.
Intäktsredovisning
Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som erhållits eller kommer
att erhållas för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om
inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas.
Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken trossamfundet 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 inget bidrag är det en gåva.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfyllts. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod
periodiseras bidraget över denna period. I den mån det på balansdagen
finns löften om bidrag intäktsförs dessa efter individuell prövning. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som trossamfundet
fått eller kommer att få.
Alla erhållna tillskott via insamling klassificeras som gåvor. Som gåvor
inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund samt privata och ideella fonder och stiftelser. Till gåvor räknas
även testamentsgåvor. Med gåva avses tillgång som lämnas utan krav på
ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är
avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor
utgör omsättningstillgångar.
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.
Värdering av ej monetära gåvor såsom aktier och fastigheter sker till ett
vid gåvotillfället försiktigt värderat marknadsvärde.
Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
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Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och
eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga, som avser förvärv
av anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där
skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentligt, redovisas och skrivs
av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. När
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. 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 materiell
anläggningstillgång redovisas som övriga verksamhetsintäkter respektive
övriga verksamhetskostnader. Vid varje balansdag sker en prövning av
anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den bedöms ha ett
lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är
bestående. Om det inte längre finns skäl för nedskrivningen återförs den.
Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträkningen.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde. Individuell bedömning sker av beräknad
nyttjandeperiod vid tillgångens anskaffande.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar			

5 år

Materiella anläggningstillgångar

Mark					Ingen avskrivning
Markanläggning				20 år
Byggnads- och markinventarier		
15 år
Byggnadskomponenter			20-80 år
Hyresgästanpassningar			10 år
Fastigheter utomlands			
25 år
Bilar					5 år
Datautrustning				3 år
Övriga inventarier				5 år

Årsredovisning

Finansiella instrument

Varulager

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11,
vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses
varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.
Egentillverkade varor värderas till dess tillverkningskostnad, d v s direkt
material och direkt lön samt skälig del av indirekta tillverkningskostnader.
Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar,
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när trosamfundet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.

Beviljade, ej utbetalda anslag

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.

Inkomstskatter

ÅRL och K3 ger även möjlighet att redovisa finansiella instrument till
verkligt värde.
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Inkomstskatt är skatt som grundas på näringsverksamhetens skattepliktiga
resultat. Aktuell skatt redovisas som intäkt eller kostnad och inkluderas i
årets resultat. Trossamfundets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kortfristiga placeringar

I den mån trossamfundet bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att
näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från
skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet
eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar
i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde
och marknadsvärde.

Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning
om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga
ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det
allmännyttiga ändamålet.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Trossamfundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom
den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs
bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar.
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.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning
sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.
Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d v s leasingavgifter
kostnadsförs löpande.
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I de fall trossamfundet fattat beslut om utbetalning av bidrag och meddelat
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som skuld.

Avsättningar

En avsättning redovisas när trossamfundet har förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen
är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till
den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.
Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom
alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en
kostnad det år pensionen tjänas in.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och via in- och utbetalningar hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten
eller den finansiella verksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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Årsredovisning

Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida
placeringar som är noterade på en marknadsplats.
Nyckeltalsdefinitioner

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget
kapital och beräknas genom att dividera eget kapital med totala tillgångar.
Kassalikviditet visar kortsiktig betalningsförmåga och beräknas genom
att dividera totala omsättningstillgångar med avdrag för lagervärde med
kortfristiga skulder.
Ändamålsbestämda medel/fördelning av årets resultat

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Det resultat som genererats
kan bestå av medel som under året samlats in till ett specifikt ändamål, för
att användas under kommande år. Sådana medel behöver öronmärkas för
ändamålet och reserveras därför under rubriken Eget kapital som tillförda
Ändamålsbestämda medel. Det året dessa medel har kommit ändamålet
tillgodo redovisas kostnaden och årets resultat försämras. Eftersom medlen
för ändamålet redan är insamlade och öronmärkta redovisas ianspråktagandet som utnyttjade ändamålsbestämda medel. Det som återstår av resultatet
efter reservering och ianspråktagande av ändamålsbestämda medel ökar eller
minskar balanserat resultat och är fritt för styrelsen att använda. Se även
egetkapital-rapporten.
Omräkning till utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket
är växelkursen på balansdagen.
Ansvarsförbindelser

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

Not 2 · Ge för livet			

2021

2020

Insamlat till projekt				

7 175

5 489

Insamlat till katastrofhjälp		

163

6

Totalt insamlat under året		

7 337

5 495

Insamlat genom insamlingskanalen Barnhjälpen		

3 291

3 031

Totalt insamlat under året		

3 291

3 031

11 522

12 552

Not 3 · Barnhjälpen

Not 4 · Gåvor				
Ändamål
Fria gåvor 		
Ändamålsbestämda gåvor		

39 924

33 899

-varav missionärsunderhåll 		

16 908

16 636

Summa insamlade gåvor 		

51 446

46 451

Församlingar 		

31 523

27 371

Enskilda		

16 350

16 986

-varav kyrkoavgift 		

7 439

7 265

-varav testamenten 		

618

470

Givare

-varav Samaritfonden 		

567

629

Övriga organisationer 		

3 573

2 094

Summa insamlade gåvor 		

51 446

46 451

		
Samfundets verksamhet bygger till viss del på
ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 207 (180)
personer varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis.

Not 5 · Bidrag		
Sidabidrag genom Svenska missionsrådet		

12 544

Sida administrationsbidrag genom Sv. missionsrådet

986

945

Övriga statsbidrag		

5 213

4 411

Bidrag från Radiohjälpen			
Övriga ansökta bidrag		

26

1 239

931

Arbetsmarknadsbidrag		 153
24Övriga bidrag		
1 841

147
1 762

Summa verksamhetsbidrag		
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11 673

21 977

19 894

Årsredovisning

Not 6 · Nettoomsättning		

2021

2020

Försäljning av varor och tjänster		

2 965

2 064

Fastighetsintäkter		

4 112

4 051

Summa nettoomsättning		

7 076

6 115

Årets leasingintäkter avseende hyresavtal,
uppgår till 3.037 tkr.

2020

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal,
uppgår till 93 tkr.

Inom ett år		

Framtida leasingavgifter som ska erhållas av
icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till
betalning enligt följande:
2 717

2 700

Senare än ett men inom fem år			

1 059

Summa		

3 759

2 717

Not 8 · Övriga intäkter
Församlingars pensioner och försäkringar		

1 414

1 620

Reavinst vid försäljning av
materiella anläggningstillgångar		

57

40

Försäkringsersättning		 59

64

Summa övriga verksamhetsintäkter		

2021

Framtida leasingavgifter som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:

Not 7 · Leasing, leasinggivare

Inom ett år		

Not 11 · Leasingavtal, 		
leasingtagare

1 530

1 725

93

93

Senare än ett men inom fem år		 224

317

Summa		 317

410

Not 12 · Anställda och
personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor		 40

36

Män		 30

29

Summa		 70

65

Löner och andra ersättningar
Styrelse och missionsdirektorer		

1 053

1 122

Övriga anställda		

23 485

23 098

Summa		

24 538

24 220

1 262

1 173

Sociala kostnader

Not 9 · Anslag, förmedlade
bidrag och handelsvaror

Pensionskostnader exkl särskild löneskatt		

Utnyttjade gåvor och bidrag		

12 222

11 007

Utnyttjade bidrag från Sida		

12 544

11 673

Varuinköp och arrangörskostnader		

3 262

2 116

Förmedlade statsbidrag till församlingar		

4 230

3 099

Församlingars pensioner och försäkringar		

-23

235

Summa anslag, förmedlade bidrag
och handelsvaror		

32 235

28 130

12 544

11 673

Egeninsats		 0

45

Not 10 · Sidafinansierade projekt
Utnyttjade Sidabidrag		
Totala projektkostnader		

12 544

11 717

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal		

7004

6 128

Summa		

8 266

7 300

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader		

32 804

31 520

153

147

Arbetsmarknadsbidrag
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag		

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning
som understiger ett halvt prisbasbelopp. Sådan ersättning uppgår till
386 tkr (263 tkr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.
Könsfördelning bland ledande 		
befattningshavare		

2021

2020

Andel kvinnor i styrelsen		

50 %

50 %

Andel män i styrelsen		

50 %

50 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

50 %

50 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50 %

50 %

Trossamfundet har inget avtal om avgångsvederlag eller liknande med
personer i ledande ställning.
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Not 13 · Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter

2021

Not 18 · Ställda säkerheter

2020

2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Utdelningar		 47

51

Fastighetsinteckningar 		

19 000

19 000

Räntor		 2

1

Summa 		

19 000

19 000

Realisationsresultat vid försäljningar		

0

5

Återföring av nedskrivning		

0

5

Fastighetsinteckningen avser fastigheterna Lekeberg Kräcklinge-Torp
6:7 och Örebro Missionen 1.

Summa		 49

62

Not 19 · Förvaltningsfastigheter
Not 14 · Skatt på årets resultat
Samfundet bedriver viss verksamhet som är att betrakta som skattepliktig
näringsverksamhet. Uppskjuten skatt ska redovisas i resultatet och läggas
som fordran. Total uppskjuten skatt uppgår till 1 572 tkr (1 544 tkr). Under överskådlig tid ser vi dock inte att vi kan hämta hem den uppskjutna
skatten och redovisar därför inte den som en fordran.

Not 15 · Balanserade utgifter
för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärden		

2021-12-31 2020-12-31

1 021

Inköp		677

2 126
-

Försäljningar/utrangeringar		

-

-1 105

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

1 698

1 021

Redovisat värde		

7 369

7 589

Verkligt värde		

13 058

12 992

Del av samfundets kontorsfastighet hyrs ut och fastigheten är delvis en förvaltningsfastighet. Dessutom finns ett antal hus som hyrs ut, men då dessa enbart uppgår till
en liten del av en större fastighet, och då värdet inte utan oskälig kostnad kan mätas,
klassificeras inte denna del som förvaltningsfastighet.
Under 2013 gjordes en extern värdering för att bedöma kontorsfastighetens verkliga värde.
Hela fastigheten värderades, och då fastigheten bara delvis är en förvaltningsfastighet, har
vissa antaganden gjorts. Andelsmässig del av det bokförda värdet har varit utgångspunkt
för att bestämma det verkliga värdet gällande förvaltningsfastigheten.
Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas
väsentligt påverka fastighetens verkliga värde. De år då extern värdering inte skett fastställs
verkligt värde utifrån senast genomförd värdering.

Not 20 · Inventarier,
		
-943

verktyg och installationer

-

668

Ingående anskaffningsvärde		

Årets avskrivningar		

-159

-335

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-769

-610

Utgående redovisat värde		

929

411

Ingående avskrivningar		

-610

Försäljningar/utrangeringar		

Not 16 · Förskott avseende
immateriella anläggnings-tillgångar
Ingående anskaffningsvärden		
Under året nedlagda kostnader		

581
95

581

Under årets färdigställda tillgångar		

-677

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

0

581

Not 17 · Byggnader och mark
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42 663

44 209

2021-12-31 2020-12-31

8 879

8 677

Inköp 		

131

276

Försäljningar/utrangeringar 		

-259

-74

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 751

8 879

Ingående avskrivningar 		

-7 246

-6 732

Försäljningar/utrangeringar 		

252

74

Årets avskrivningar 		

-518

-589

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-7 512

-7 246

Utgående redovisat värde 		

1 239

1 633

Not 21 · Pågående ny-		
2021-12-31 2020-12-31
anläggningar och förskott
avseende materiella anläggningar

Ingående anskaffningsvärden		
70 377
70 377
Ingående anskaffningsvärde		
Inköp		107
Under året nedlagda kostnader 		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 70 484 70 377
Under året färdigställda tillgångar 		
		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående avskrivningar		 -27 714 -26 167
Utgående redovisat värde 		
Årets avskrivning		
-1 546
-1 546
Utgående ackumulerade avskrivningar		 -29 260 -27 714
Utgående redovisat värde		

2021-12-31 2020-12-31

0

0

258

-

-107

-

151

0

151

0
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Not 22 · Andelar i koncernföretag		
Ingående anskaffningsvärde 		

2021-12-31 2020-12-31
1 808

Inköp		50

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 858

1 808

Utgående redovisat värde 		

1 858

1 808

Not 23 · Specifikation andelar i koncernföretag
		
KapitalRösträttsAntal
		
andel %
andel %
aktier
				

Bokfört
värde

EFK Interact NPC, Sydafrika 100
100
100
1 808
Evangeliska Frikyrkan
Ger Hopp Vidare AB		
100
100
500
50
					
1858

			Org.nr		 Säte
EFK Interact NPC, Sydafrika
2016/225508/		 Nelspruit, 		
			Sydafrika
Evangeliska Frikyrkan Ger
Hopp Vidare AB

559331-8370		

Not 24 · Fordringar hos
koncernföretag

Örebro

2021-12-31 2020-12-31

2021-12-31 2020-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:		
Kassamedel 		

19

20

Banktillgodohavanden, Sida 		

3 603

2 371

Banktillgodohavanden, övriga 		

9 129

6 006

Summa 		

12 751

8 397

Beviljad belopp på checkräkningskredit uppgår till		

5 000

7 000

Utnyttjad kredit uppgår till		

0

0

Fond för byggnaden Sverigekontoret		

18 285

18 725

Fond Ge livet vidare 		

5 292

2 329

Framtida fastighetsunderhåll 		

1 800

2 300

Banktillgodohavanden, Sida, är reserverade för
angivet ändamål och är inte tillgängliga för
användning för organisationens övriga räkning.

Not 28 · Checkräkningskredit

Not 29 · Ändamålsbestämda
medel och flerårsprojekt

Ingående anskaffningsvärden 		

0

0

Regionernas fonder för bl a focusområden		

9 424

7 046

Tillkommande fordringar		

1 085

-

Övriga mindre fonder		

42

44

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 085

0

Flerårsprojekt		 86

Utgående redovisat värde 		

1 085

0

Summa 		

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 		

3 548

3 548

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

3 548

3 548

Utgående bokfört värde 		

3 548

3 548

Innehavet avser aktier i Mentor Medier AS,
antal andelar 113 670 st.

Not 26 · Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror 		

154

34 930

30 599

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelse
genom Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse		

34 606

37 481

Övriga ansvarsförbindelser 		

522

572

Not 30 · Eventualförpliktelser

Not 25 · Andra långfristiga
värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

30

28

Upplupna gåvomedel 		

-

25

Försäkringspremier 		

312

472

Lönebidrag		 13

14

Not 27 · Likvida medel

1 808

12

Övriga poster 		

610

713

Summa 		

965

1 250

Ansvarsförbindelse om eventuell återbetalning
av gottgörelse från överskott i Evangeliska
Frikyrkans Pensionsstiftelse.		

1 800

1 200

Summa ansvarsförbindelser 		

36 927

39 253

Det finns även en ansvarförbindelse gentemot Mission Press, Sydafrika.
Osäker till belopp.
Utredning avseende gottgörelse från EFK:s pensionsstiftelse har genomförts under 2019. Efter medgivande av såväl fribrevsinnehavarna i
EFK:s pensionsstiftelse samt berörda pensionsborgenärer, har EFK från
2019 fullt eventualansvar för kvarstående tjänstepensioner som tryggas
av stiftelsens kapital. EFK har mottagit gottgörelse av överskott på totalt
1.800.000 kronor från stiftelsen att användas för att täcka pensionskostnader inom EFK. Gottgörelse från stiftelsen har därtill erhållits
för utbetalda pensioner som tryggats av stiftelsens kapital. EFK har
förbundit sig att återbetala nämnda 1.800.000 kronor i den händelse att
gottgörelse återkrävs.
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2021-12-31 2020-12-31
Total pensionsförpliktelse 		

34 606

37 481

Bokfört eget kapital i Evangeliska Frikyrkans
Pensionsstiftelse 		

64 356

54 998

Marknadsvärde på tillgångar i
Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse 		

72 392

62 992

Not 31 · Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 35 · Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
slut
Coronaviruset - Covid 19, fortsätter att påverka oss alla även under
2022. I början av 2022 lättar de svenska restriktionerna men det råder
fortsatt stor osäkerhet i Sverige och världen om hur påverkan kommer
fortsätta och när och hur en full återgång till ett normalt liv kan ske.
Verksamheten i Evangeliska Frikyrkan kommer att fortsätta påverkas på
olika sätt och det finns viss risk för negativ finansiell påverkan. Under
det år som gått av pandemin har vi lärt oss mycket hur vi kan bibehåll
och ställa om vår verksamhet.

Förfaller till betalning mellan 1 och 5 år 		

1 480

1 480

Förfaller till betalning senare än 5 år 		

6 975

7 345

Summa 		

8 455

8 825

Samfundet har en finansiell ställning som kan stå emot en betydande
nedgång i aktivitet. På grund av det osäkra läget är det i nuläget inte
möjligt att uppskatta den framtida påverkan fullt ut.

Ingående balans 		

2 820

2 859

Örebro den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Erhållet under året 		

14 061

11 993

Ianspråktaget under året 		

-13 087

-12 032

Summa utgående balans 		

3 794

2 820

Not 32 · Skuld erhållna ej
nyttjade bidrag

Specifikation av utgående balans
Privaträttsliga bidrag till verksamheten 		

0

0

Sida-bidrag 		

3 746

2 820

Summa 		

3 746

2 820

1 370

0

Ovanstående offentligrättsliga bidrag har
skuldförts då verksamhetens kostnader
förknippade med bidraget ej ännu har
ägt rum.

Not 33 · Vidareförmedlade bidrag
Ingående skuld 		
Under året mottagna bidrag 		

6 537

7 794

Under året förmedlade bidrag 		

-7 888

-6 424

Utgående skuld 		

19

1 370

1 708

1 878

Not 34 · Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		
Semesterlöner 		
Upplupna sociala avgifter 		

859

916

Övriga poster 		

2 481

1 598

Summa 		

5 048

4 393
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Richard Hultmar · Ordförande, Linalie Newman · Missionsdirektor,
Ingemar Forss · Missionsdirektor, Anton Fagerstedt, Johanna Gell, Peter
Norburg, Stefan Rosth, Malin Råsberg, Mattias Engström, Sandra
Edin, Per-Inge Andersson, Eva-Carin Banka Johnson, Irma Janzon och
Unni Johansson.
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår
elektroniska signatur

Maria Hedlund · Auktoriserad revisor, Kent Andersson och Claes Sunesson.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till Representantskapsmötet i Evangeliska Frikyrkan
org.nr 875002-7271

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Evangeliska Frikyrkan
för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att Kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för samfundet.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt De Förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till samfundet enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 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

Den andra informationen består av Årsbok 2021 som vi inhämtade före
datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och missionsdirektorerna som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
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Styrelsens och missionsdirektorernas ansvar

Det är styrelsen och missionsdirektorerna som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och missionsdirektorerna ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och missionsdirektorerna för bedömningen av samfundets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och missionsdirektorerna avser att likvidera samfundet, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, 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 mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2021

Revisionsberättelse

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

denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till samfundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och missionsdirektorerna använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Evangeliska Frikyrkan för år 2021.
Vi tillstyrker att Kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot samfundet.
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 samfundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av föreningens resultat grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers 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 samfundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Örebro den dag som framgår av vår elektoniska signatur
Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
Claes Sunesson

Kent Andersson
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