Trossamfundet
Romersk-katolska kyrkan
Organisationsnummer 252002-6531

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERK

för räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31

SAMHETS
BERÄTTELSE
och koncernredovisning
för räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31

trossamfundet
romersk-katolska kyrkan
organisationsnummer 252002-6531

innehåll

			
		

biskopens förord
väsentliga händelser 2019

3
4-5

			

verksamhetsberättelse för caritas sverige

6

finansiell verksamhetsberättelse

7-8

Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning
Koncernens intäkter 2019
Koncernens kostnader 2019

9
10-11
12
13

statistik för stockholms katolska stift

14

			

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT
DIOECESIS HOLMIENSIS
ORGANISATIONSNUMMER 252002-6531

foto: © mattias lindström

d

et gångna året var lite speciellt för mig personligen, eftersom jag blev 70 år, hade varit präst i 40
år och katolik i 50 år, och dessutom året tidigare varit biskop i 20 år. Det är inte så många år kvar
för mig som biskop i Stockholms katolska stift. Det innebär naturligtvis att jag måste försöka se
vad som borde prioriteras under de få år som jag har kvar som biskop i vårt stift.

Under det gångna året kunde jag inviga ytterligare en ny kyrka: Sankt Maximilians kyrka och kloster i Motala.
Under den kommande perioden blir det förhoppningsvis möjligt att inviga ytterligare några kyrkor, eftersom
det pastorala behovet är stort, inte minst för vissa av våra orientaliska grupper. Samtidigt måste insatserna
intensifieras för somliga av våra nytillkomna katoliker. Det senaste året har vi sett att de eritreanska katolikerna
har blivit fler. Just nu väntar vi både ordenssystrar och en präst från Eritrea. Samtidigt ser vi att vi behöver stärka
enheten i stiftet mellan alla våra olika grupper, så att vi växer i »stiftssolidaritet« och inbördes enhet. Då får vi
också mer möjlighet att ge ett trovärdigt vittnesbörd om Kristus och hans kyrka i vårt svenska samhälle.
En stor volym om den katolska socialläran utkom under året. Socialläran kan inspirera oss att engagera oss mer
utåt i samhället. I många församlingar finns ett karitativt engagemang, men det behöver stärkas och fördjupas.
Arbetet bland barn och unga blir allt viktigare. Vi kan bara nämna »Franciskus-dagen« som KPN ordnade i
Stockholm. Det är färre unga som konfirmeras fast antalet katoliker ökar med c:a två till tretusen varje år.
Samtidigt ser vi att det finns öppenhet för andlig fördjupning bland en hel del ungdomar. Överlag märker
vi ett större intresse för bön och spiritualitet, både inom och utom kyrkan.
Stiftet har anställt en diakon som barnskyddsombud för att förstärka vårt arbete för att förebygga övergrepp
mot minderåriga. Mer och mer ser vi hur viktigt det är att vi kan erbjuda en trygg miljö för barn och unga i
kyrkan. Vi måste alla samverka för att göra detta möjligt.
										+Anders Arborelius ocd
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väsentliga händelser
barnskyddsombud
I januari utnämndes diakon Björn Håkonsson till stiftets barnskyddsombud. Barnskyddsombudet ansvarar för att stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och
praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter med barn och unga förekommer.
Ombudet har rang av biskopsdelegat. Barnskyddsombudets tillsynsfunktion betyder att
han kan uppmana enskilda församlingar, missioner, skolor, föreningar m.m. inom stiftets
område att lämna uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen i praktiken. Han kan
också kalla in dessa till möten om anpassningar och förändringar av pågående verksamhet.
Barnskyddsombudet erbjuder utbildningar om beredskapsplanen för personal och volontärer i kyrkans tjänst. En gång per år ska barnskyddsombudets arbete redovisas i en offentlig
rapport.

den katolska socialläran i svensk översättning
I september 2019 gav Veritas Förlag ut den katolska socialläran i en svensk översättning.
Socialläran är en central och grundläggande del av vår tro. Den består av påvliga encyklikor
och andra officiella kyrkliga dokument och behandlar olika samhällsfrågor utifrån katolska
kyrkans syn på vad en människa är, människans värdighet, hennes rättigheter och skyldigheter. Grunden till socialläran kommer från Bibeln där Jesus i handling visade att Gud vill
rättvisa, barmhärtighet, kärlek och förlåtelse.
Utgivningen av socialläran på svenska är viktig för vårt stift och det är en stor uppgift att nu
sprida intresse och kunskap om vad socialläran betyder för alla katoliker.

franciskusdagen 2019
För att minnas den helige Franciskus kärlek till djur och natur är det en gammal katolsk
tradition att på Franciskusdagen välsigna djur. Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN)
arrangerade den 5 oktober 2019 för tredje gången Franciskusdagen i Kungsträdgården i
Stockholm.
Kardinal Arborelius firade en mycket välbesökt familjemässa utomhus med välsignelse av
husdjur. Efteråt blev det familjefest med ponnyridning, hoppborg och fika till barnen. På
scenen erbjöds sång och dans under ledning av konferencier Edward Blom.

				

				
				
				
				
				

s:t maximilians kyrka och kloster i motala
I oktober utökade stiftet sin pastorala verksamhet genom att
kardinal Arborelius välsignade S:t Maximilians kyrka och
kloster i Motala. Fyra bröder från Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) orden kommer att bo i klostret och ansvara
för mässfirandet.

foto: © kpn
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verk samhetsber ättelse för
caritas sverige
för caritas sverige var 2019 ett år med mycket arbete och stor glädje över det stora
engagemang för vår utsatta nästa som allt fler visar. Det gäller inte minst på vår »Mötesplats Caritas« i Stockholm. Praktikanter från Bonifatiuswerk och volontärer är där helt
avgörande för att verksamheten ska fungera.
Till den trygga gemenskap som Mötesplatsen erbjuder
kom ordentligt många fler under året. Varje dag besökte
många nyanlända, asylsökande och migranter oss med
en salig blandning av ursprungsländer. Aktiviteterna
som erbjuds dem syftar till att på olika sätt främja deras
integration i vårt samhälle: språkträning, praktiska råd,
samvaro och samtal och studiebesök på olika institutioner.
Dessutom kom flera personer till Mötesplatsen varje dag
för att få råd i sina migrationsärenden.
En rad studiebesök togs emot under 2019, samtidigt som
samtal fördes med de kaldeiska och syrianska församlingarna i Skärholmen och Södertälje om att öppna Mötesplatser också där. Samtal fördes också med Domkyrkoförsamlingen om ett fördjupat samarbete.
Samarbete är också en nyckel för Caritas Sveriges övriga
arbete för flyktingar och asylsökande. Det handlar främst
om att hjälpa våra medmänniskor att hitta rätt i systemet
och ge dem råd och juridiskt stöd. Här samarbetade vi
med bland andra Asylrättscentrum, FN:s organ UNHCR
och Migrationsverket, liksom ekumeniskt med Sveriges
Kristna Råd.
I vårt eget arbete med mycket utsatta människor finns en
del som inte syns och som vi inte talar så mycket om. Det
är arbetet mot människohandel och det stöd som vi ger
till offer för människohandeln. För oss är det en stor, men
diskret, insats som omfattade ett 30-tal kvinnor och ett
40-tal barn. Värdefullt för detta arbete var det stöd som

kom från Insamlingsstiftelsen samverkan mot trafficking
och Bonifatiuswerk.
En annan viktig aktivitet är påverkansarbetet bland våra
politiker och makthavare, men också allmänheten. Här
spelar vårt deltagande i ett treårigt EU-projekt – MIND –
tillsammans med Caritas i 10 andra länder en viktig roll.
Vi ser det deltagandet också som en möjlighet att bidra
till de hållbarhetsmål som är avgörande för att skydda vårt
gemensamma hem.
Vårt arbete tillsammans med församlingarna fortsatte
att utvecklas positivt. I många församlingar drivs projekt
med insatser för människor i olika utanförskap, i fler fall är
ekumeniska samarbeten viktiga i det. Elva sådana program
kunde vi dessutom stödja ekonomiskt med medel som
vårt stift ställt till förfogande. I församlingarna finns också
en rad lokala Caritas-föreningar som med insamlingar
stöder egna projekt utomlands.
År 2019 var ett svårt år för människor på många ställen i
världen på grund av väpnade konflikter och naturkatastrofer. Tack vare den stora givmildheten hos våra församlingsmedlemmar kunde vi förmedla drygt 5 miljoner kronor
till olika humanitära Caritas-projekt runt om i världen.
Viktigast bland de insatserna var stödet till de lidande
människorna i Sydsudan och till barnen i det hårt prövade
Venezuela.

					Henrik Alberius op
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stiftets
finanser
verk samhetsåret 2019
verksamhetsåret 2019 får betecknas som det år i Stockholms Katolska Stift historia då
»skördetid« präglade vår verksamhet. En »skördetid« i tacksamhet och ödmjukhet över att
vår biskop Anders kunnat inviga ett kloster samt två kyrkor. Ett antal av våra byggnader har
renoverats och byggts till. Hyreskontrakt för framtida karitativ verksamhet har tecknats,
samt nya präster har anlänt till vårt stift. Till sist har fler medlemmar även fortsatt valt
Romersk-katolska kyrkan i Sverige som sin kyrka. 2019 innebar att Trossamfundet Romerskkatolska kyrkan blev det största samfundet i Sverige, avseende antal medlemmar, exklusive
Svenska kyrkan. Tack till samtliga i vår kyrka som bidragit till denna utveckling!.
Efter ett antal år av stora planerade investeringar kom året
2019, då flera av dessa investeringar kunde tas i bruk av
våra församlingar och medlemmar. En enstaka historisk
händelse inträffade den 20 oktober 2019, då S:t Maximilians kloster i Motala invigdes efter att Equmeniakyrkan
i Motala hade förvärvats 2018 och renoverats under
2019. Gråbröderna från vår församling i Jönköping kunde
i början av december 2019 flytta in i sin nyrenoverade
kommunitet. Idag gästas vår klosterkyrka varje söndag av
ca 60 personer.
Thomas av Aquinos katolska församling i Lund, under
ledning av kyrkoherde Johan Lindén, inledde det nya
kyrkoåret den 1:a advent med att inviga sitt länge efterlängtade nya kyrkorum omfattande 120 nya platser. Ett
kyrkorum innehållande solfjäderformade kyrkobänkar
riktade mot altaret, nu placerat i öster. Gratulerar till detta
nya kyrkorum efter ett mycket gott arbete!
I slutet av oktober invigde biskop Anders S:t Josefs kapell,
en ny kyrka på Norra begravningsplatsen, Katolska kyrkogården i Solna. Arbetet med att renovera detta vackra
kapell och dess interiör skedde i samarbete mellan Stiftel-

sen katolska kyrkogården och Stockholms katolska stift.
Renoveringen omfattade hela kyrkorummet inklusive kor,
sakristia samt kapellets kolumbarium. Etapp 2, avseende
den exteriöra delen av kapellet där fasad och tak skall
renoveras, påbörjades under februari 2020.
Vår Fru av Fatima katolska församling i Karlskrona kommer
under våren 2020 att få en ny kyrka. Under hösten 2019
påbörjades ett omfattande renoveringsarbete där vår
kyrkoherdes lägenhet iordningsställdes. Det nya kyrkorummet kommer att invigas av biskop Anders den 1 maj
2020.
Arbetet med att utveckla och säkerställa underhållsarbetet
på vår Stiftsgård i Marielund på Ekerö har fortsatt enligt
plan under detta räkenskapsår 2019. En ny tillbyggnad där
Dominikansystrarna tidigare verkat togs i bruk under mars
2020, efter ca ett halvårs väl utfört arbete. Kapellet och
präststugan fick båda nya tak. Underhållsarbetet kommer
att fortsätta 2020 i enlighet med den nyligen upprättade
underhållsplanen, där även fastighetens skog kommer att
omhändertas.
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Stiftet tecknade under verksamhetsåret ett nytt hyresavtal
med Stockholms stad, innebärande att stiftet under fem år
kommer att hyra en lokal om ca 220 m2 i Medborgarhuset,
mittemot Domkyrkan, vid Medborgarplatsen i Stockholm.
Lokalen skall enkom användas till karitativ verksamhet och
bli vår nya mötesplats för behövande. Människor i nöd
skall få möjlighet att få någon att prata med, få något enkelt att äta, etc. Mötesplatsen kommer att drivas i Caritas
regi.
Vår kyrkas verksamhet växer i Stockholms katolska stift.
Per den 31/12-2019 hade stiftet ca 124 000 medlemmar,
Sedan kyrkan skildes från staten år 2000 har Stockholms
katolska stift tredubblat sitt medlemstal. I detta fortsatta
växande krävs en organisation som kan möta denna
expansion. Verksamheten kräver flera kyrkor med därtill
lämpliga lokaler, samt fler goda präster, diakoner och
systrar. En förutsättning för att bistå stiftet med dessa
resurser är att stiftets ekonomi är stabil och i balans.
Stiftets investeringar i materiella samt finansiella tillgångar
uppgick under 2019 till ca 69 mkr, samtidigt som avsättning till våra prästers pension skedde med ca 19 mkr. Min
förhoppning inför de kommande åren är att stiftet fortsatt
skall kunna hålla denna takt i sin investeringsverksamhet.
Under verksamhetsåret beslutade Stiftsrådet i Stockholms
katolska stift om en ny pensionsplan för stiftets samtliga
präster. Pensionsplanen kommer att träda i kraft med början den 1/1-2020 och syftet är att över tid få en rättvisare
samt jämnare utveckling av våra prästers pensioner.
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Stiftets ekonomi påverkas naturligtvis, precis som andra
organisationers ekonomi, av flertalet omvärldsfaktorer. I
skrivande stund känner stora delar av världens invånare en
stor osäkerhet och rädsla beträffande coronavirusets spridning över vår gemensamma planet. Osäkerheten bland
kunniga ekonomer och politiker är minst lika stor. Denna
osäkerhet om vad som kommer att hända i framtiden gör
att det ställs extra stora krav på verksamhetens ekonomi,
där väl valda beslut måste tas mot beaktande av väsentlighet och risk.
Våra välgörare i bland annat Tyskland har fortsatt att ge
oss stöd i våra större projekt, om än i en något mindre
skala, vilket vi är mycket tacksamma för. I takt med att
stiftets ekonomi fortsätter att utvecklas positivt, måste det
ekonomiska målet på några års sikt vara att stiftet på egen
hand skall kunna ombesörja sin ekonomi.
Till slut vill jag framföra mitt stora tack till samtliga
kolleger, pensionerade och nyanställda, på och utanför
Biskopsämbetet, som har gjort det möjligt att genomföra
de aktiviteter vi i Stockholms katolska stift har fått uppleva
under 2019. Speciellt tack till stiftsrådets, ekonomirådets
och byggrådets ledamöter, våra medlemmar, kunder,
projektledare samt leverantörer.
				
			
			

Staffan Livehed
Finanschef

koncernens
resultatr äkning
verksamhetens intäkter
Kyrkoavgift
Gåvor och insamlade medel
Nettoomsättning
Verksamhetsbidrag
Verksamhetens sidointäkter
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

235 334
6 862
5 346
23 758
5 105
2 125

222 356
8 010
5 499
26 450
4 572
3 197

278 530

270 084

–100 714
–39 054
–111 767
–4 339
0

–106 790
–41 203
–114 676
–4 311
–1 500

not

4
5

verksamhetens kostnader
Gåvor och förmedlade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Förlust avyttring anläggningstillgångar
Summa verksamhetskostnader

–255 874

–268 480

verksamhetsresultat

22 656

1 604

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

8 099
492
–399

4 005
1 235
–1 014

8 192

4 226

resultat före skatt

30 848

5 830

skatt på årets resultat

0

0

årets resultat

30 848

5 830

7, 8, 24

10
10
11
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koncernens
balansr äkning
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Fastigheter
Förbättring på annans fastighet
Pågående nyanläggning
Markanläggning
Inventarier
Pågående om- och tillbyggnad

209 224
0
45 693
1 305
565
0

212 324
0
841
713
328
0

summa materiella anläggningstillgångar

256 787

214 206

Andelar i bostadsrättsförening
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga lånefordringar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

11 500
5
50 835
79 637

11 500
5
47 274
61 340

summa finansiella anläggningstillgångar

141 977

120 119

summa anläggningstillgångar

398 764

334 325

Lager och pågående arbeten

1 668

1 499

summa varulager

1 668

1 499

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 116
543
2 808

1 034
428
1 730

summa kortfristiga fordringar

4 467

3 192

Kortfristiga placeringar
Kassa och banktillgodohavanden

0
44 186

16
62 004

summa omsättningstillgångar

50 321

66 711

summa tillgångar

449 085

401 036

tillgångar

not

Anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar
12
17
15
13
14
16

finansiella anläggningstillgångar
20
21
19

Omsättningstillgångar
varulager

kortfristiga fordringar

10
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koncernens
balansr äkning
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

not

205 614
7 009

175 048
6 727

23

212 623

181 775

204 675

185 886

204 675

185 886

300

490

300

490

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1
9 024
16 917
5 545

1
177
23 283
9 424

summa kortfristiga skulder

31 487

32 885

summa eget kapital och skulder

449 085

401 036

eget kapital och skulder
eget kapital

Fria reserver
Ändamålsbestämda medel

summa eget kapital
avsättningar

Avsättningar för pensioner

summa avsättningar

24

långfristiga skulder

Övriga skulder

summa långfristiga skulder
kortfristiga skulder
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förändring av eget kapital
koncernen 		

fria
		 reserver

ändamålsbestämda
medel

2019-12-31

Belopp vid årets ingång		
175 048
6 727
181 775
Årets resultat		30 848		
30 848
Erhållna gåvor med förbehåll		
–7 095
7 095
0
Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel
6 813
–6 813
0
Belopp vid årets utgång		

205 614

7 009

212 623

11

koncernens intäkter 2019
5

7

11

2

3

4

6

10
8 9

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kyrkoavgifter
statsbidrag
bidrag från tyskland
övriga bidrag
gåvor till caritas
övriga gåvor
hyresintäkter
veritas förlag
stiftsgården marielund
övriga intäkter
finansiella intäkter/kostnader

235 334 tkr
6 606 tkr
12 432 tkr
4 721 tkr
4 897 tkr
1 965 tkr
5 105 tkr
1 233 tkr
4 288 tkr
1 950 tkr
8 192 tkr

Summa 286 722 tkr
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koncernens kostnader 2019
12

14
13

15

16

17

11
10

1

7

3

8

9

2

6

4

5

1 biskopsämbete inkl officialatet		
41 141 tkr
9 pensioner till präster inkl. bostäder 5 670 tkr
2 råd		
377 tkr
10 nämnder och utskott
7 049 tkr
3			 prästpensionsskuld		
18 789 tkr
11		 karitativ och social verksamhet		
8 965 tkr
4 avskrivningar		
12 caritas projektutbetalningar			4 876 tkr
4 339 tkr
5 församlingar		
112 073 tkr
13 prästutbildning och fortbildning		
2 715 tkr
6 nationell själavård
14 veritas förlag			2 556 tkr
			samt orientalisk-katolska kyrkor
23 719 tkr
15 fastigheter			7 318 tkr
7 särskild själavård		
3 142 tkr
16 stiftsgården marielund			4 670 tkr
8 bidrag till ordnar		
5 600 tkr
17 övriga katolska verksamheter			2 875 tkr
			

Summa 268 480 tkr
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statistik för
stockholms k atolsk a stift
uppgifter nedan för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
		
					
					

2019

2018

123 930

121 274

1

1

172

168

9

10

29

28

145

148

1 151

1 186

		
första kommunion

746

705

		
konfirmation

849

667

82

112

		
vigsel		

305

311

		
avlidna

590

560

1 006

1 004

598

600

44

44

antal medlemmar

		
antal biskopar
		
antal präster av dessa är 89 stiftspräster och 83 ordenspräster
		
		
antal icke prästvigda bröder i ordnar
		
antal ständiga diakoner
		
antal ordenssystrar
		
dop i stiftet

		
konversion

		
utträdda
		
utvandrade
		
antal församlingar
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katolska kyrkan är världens största kristna samfund.
den är spridd över hela världen och har
nästan 1,3 miljarder medlemmar. kärnan i den
katolska människosynen är att varje människa är
skapad till guds avbild för att gud har önskat just henne.

stockholms katolska stift
dioecesis holmiensis
organisationsnummer 252002-6531
www.katolskakyrkan.se

