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å r e t i kort h e t

2016

119 001

2017

121 274

2018

123 930

2019

125 287

2020

ekonomi
Verksamhetens intäkter 299 789 tkr
Verksamhetens resultat 24 754 tkr
Antal registrerade medlemmar 125 287

stif t ets k y rkor
Under året invigde kardinal Arborelius två nya
kyrkorum: S:t Maximilians kyrka och kloster
i Motala, samt Vår Fru av Fatimas katolska kyrka
i Karlskrona. Kardinal Arborelius välsignade
även Heliga familjens kapell i Tensta.

pastor alt
Den pastorala verksamheten i Stockholms katolska
stift har varit vilande på grund av den rådande
pandemin.

visitation
Biskopen visiterade två församlingar under året.

k a ritativ t
Utbetalning av insamlade medel under året
uppgick till 13 238 tkr.
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förva lt n i ngsbe r ät t el se
katolska kyrkan i sverige är ett registrerat trossamfund under namnet
Romersk-katolska kyrkan, identiskt med Stockholms katolska stift.
Stiftet täcker hela landet och består av 44 församlingar, 16 missioner och sex
orientalisk-katolska kyrkor. Inom stiftet finns också 43 självständiga ordnar.
syf t e och v erk a n

effek t er

Stiftet har som uppgift att förkunna evangeliet, fira sakramenten och, genom bön och
tjänst, vittna om tron. Stiftet
har som grundsyn att vara trogen förvaltare av de personella,
materiella och ekonomiska resurser som finns i stiftet.

Utifrån stiftets uppgifter att evangelisera, fira liturgin och
bedriva karitativ verksamhet kan effekten bedömas genom
uppföljning av verksamhetsmålen inom de olika områdena.
Den största verksamheten i stiftet bedrivs i församlingar, missioner och orientalisk-katolska kyrkor. I stort undervisar stiftet genom sitt lärouppdrag barn, ungdomar och vuxna, och
har också ett allt större medialt genomslag och närvaro i det
offentliga samtalet. Genom sitt helgelseuppdrag firar stiftet
liturgin och, i synnerhet, sakramenten. Antalet medlemmar
ökar genom dop och genom att fler registrerar sig.

Evangelisation: Förmedla och
fördjupa tron genom undervisning av barn, ungdomar och
vuxna. Vara aktiva i det offentliga samtalet och bidra till att
forma människors samveten
och ett gott samhälle i Sverige.
Liturgi: Fira sakramenten och
gudstjänster i våra församlingar, missioner och orientalisk-katolska kyrkor, och skapa förutsättningar för att våra
gemenskaper ska ha lokaler att
göra detta i.
Karitativt arbete: Hjälpa de
nödlidande och behövande
mitt ibland oss, liksom dem
som befinner sig i områden
längre bort som är märkta av
konflikter och naturkatastrofer.

I sitt karitativa arbete engagerar stiftet människor och arbetar
med insatser såväl i landet som utanför. En kontinuerlig uppföljning av dessa insatser visar på ett allt större engagemang
men också på ett större behov av insatser i landet.

h ållba r het
Stockholms katolska stift har ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Det innebär att vi inte bara fokuserar på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna.
Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt
vi gör. Det kan handla om hur vi bemöter våra medmänniskor
i samhället, i församlingarna och på arbetsplatsen men också
om hur vi minimerar belastningen på miljön i våra verksamheter. I det här sammanhanget arbetar vi efter dokument som
exempelvis påvens miljöencyklika »Lovad vare Du«, samt katolska kyrkans sociallära. För mer information om dessa dokument se stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se.
Stockholms katolska stift arbetar aktivt för att motverka
oegentligheter och korruption – i första hand genom goda rutiner för intern styrning och kontroll, med huvudsakligt fokus
på den finansiella verksamheten. Verksamheten granskas i sin
helhet av en oberoende auktoriserad revisor.
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r esultat
Verksamhetsåret 2020 visar ett överskott för koncernen på 24 754 (30 828) tkr.

u tdel ning insa ml a de medel
Under räkenskapsåret 2020 har samfundet delat ut insamlade medel från:
Caritas med ett belopp om 3 547 (4 897) tkr,
Livets Fond med ett belopp om 405 (361) tkr,
Fondation Pour Les Autres med ett belopp om 9 286 (7 015) tkr.

a n tal k atolik er
Per den 31 december 2020 fanns 125 287 (123 930) katoliker inskrivna i de katolska
församlingarnas gemensamma medlemsregister. Antalet katoliker i landet beräknas dock
vara betydligt högre.

k y rkoavgif t en
Sedan år 2001 har insamlingen av kyrkoavgiften skett med hjälp av skatteverkets uppbördssystem.
Kyrkan har under året tillförts 246 456 (235 334) tkr i kyrkoavgifter. Merparten av
dessa medel har återförts till det pastorala arbetet i församlingarna.

sst – my ndighet en för stöd till t rossa mfund
Stockholms katolska stift får som trossamfund årligen ta emot ett statligt bidrag från
regeringen via sst. Detta pandemins år beslöt regeringen att dela ut 25 mkr extra att
fördelas till de olika trossamfunden inom sst.
sst ger allmänt stöd till trossamfunden i Sverige. sst:s olika former av ekonomiskt stöd
är: organisationsbidrag, verksamhetsbidrag, projektbidrag, samt bidrag avseende den
andliga vården inom sjukvården.
sst har under senare år också fått särskilda regeringsuppdrag som bland annat har rört
insatser för kompetensutveckling samt att vidga dialogen med trossamfunden i syfte
att fördjupa arbetet med demokrati och demokratiska värderingar. sst samordnar även
trossamfundens roll i krisberedskapsfrågor.

bonifatiusw erk
De tyska katolikernas Bonifatiuswerk stöder katoliker som lever sin tro i minoritetssituation – i diasporan. I Tyskland, de nordiska länderna och Baltikum stöder verket byggprojekt, transportmöjligheter, barnverksamhet och kateketundervisning.
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r epa r ationer och under h åll
Flertalet större underhålls- och reparationsarbeten har utförts i Södertälje, Lund, Göteborg,
Malmö samt stiftsgården Marielund. Dessa underhålls- och reparationsarbeten har finansierats av stiftet med 29 863 (20 398) tkr.

förvalta de stif t elser
Stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond org. nr. 802426-0161, bokfört värde avseende
det totala egna kapitalet uppgår till 4 762 (3 887) tkr.
Stiftelsen Friherrinnan Klinckowströms och Biskop Müllers Minnesfond org. nr. 8024260252, bokfört värde avseende det totala egna kapitalet uppgår till 3 839 (3 180) tkr.

stif tsgå rd
Stiftet äger den naturskönt belägna stiftsgården Marielund på Ekerö i Mälaren strax utanför
Stockholm. Merparten av stiftets kurser, reträtter och möten äger rum här. Andra samfund
och organisationer bokar regelbundet in sina kurser och reträtter på stiftsgården Marielund.
Stiftsgården är en plats att mötas på för både vuxna, barn och ungdomar. Stiftsgården Marielund AB är ett av stiftet helägt dotterbolag.
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foto: elisabeth hole

visitation
Biskopen visiterar sitt stift helt eller delvis varje år, så att han under
en femårsperiod hunnit med alla församlingar i stiftet. Dessförinnan skall ekonomichefen ha besökt församlingen och granskat dess
ekonomi.
Visitationen sker från fredag kväll t.o.m. söndag och biskopen bor
då i prästgården. Inom ramen för visitationen skall biskopen fira
söndagens högmässa och ev. andra mässor; träffa anställda i församlingen, volontärer och gudstjänstdeltagare; sammanträda med
församlingens pastoral- och ekonomiråd; granska kyrkböckerna
och om möjligt delta i någon församlingsaktivitet som t ex undervisning.

Biskop Anders Arborelius ocd med
p Arkadiusz Skodowski i Sankt
Maximilians katolska kyrka i
Motala

eva ngelisationen i cen t rum
Under 2020 har det i stiftet tagits flera avgörande steg för att efterkomma både påvens och kardinal Arborelius önskan att evangelisation ska vara kyrkans huvuduppgift. Ett led i detta har varit
att skapa en kommunikationsorganisation med tre tydliga verksamhetsområden för våra stiftsorgan: Samhälle och liv, Dialog och
enhet samt Trosförmedling och liturgi. Arbetet leds av stiftets nya
biskopsvikarie för evangelisation, msgr Andres Bernar, samt en
kommunikatör som samordnar stiftsorganens evangeliserande insatser och även lyfter fram dessa via stiftets kanaler i sociala medier.

Msgr Andres Bernar, stiftets nya
biskopsvikarie för evangelisation

sjuk hus- och fä ngelsesjäl avå rd
Sjukhussjälavården tar hand om alla som ber om andlig hjälp eller
sakramentalt bistånd på sjukhus och vårdhem runtom i Sverige.
Präster och systrar är tillgängliga dygnet runt för de behövande
som lider både fysiskt och psykiskt. Sveriges kristna råd har fått i
uppdrag av kriminalvården att utveckla och samordna den andliga
vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Stockholms katolska stift försöker i möjligaste mån möta de intagnas behov och
önskan att få hjälp med att utöva sin tro. Stiftet har tillsammans
med kriminalvården utvecklat detta samarbete.
På de större häktena och de anstalter där de intagna är som mest
avskärmade från omvärlden försöker kyrkan ha en själavårdare på
plats som kommer regelbundet för samtal och stöd. Katolska präster, diakoner och ordenssystrar är verksamma i denna viktiga tjänst.

Fader Håkan Jerrhage är en av de
präster som verkar inom fängelsesjälavården

Syster Christina Hennig snd blev
under 2020 ny ansvarig för stiftets sjukhussjälavård
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informationsarbete
Stiftets informationsarbete riktar sig till församlingsmedlemmar, präster
och anställda men också till media, myndigheter och allmänheten.
År 2020 präglades av coronapandemin och detta påverkade informationsarbetet i mycket stor utsträckning. På grund av de restriktioner som
infördes i Sverige kring allmänna sammankomster blev behovet av information till församlingarna omedelbart oerhört stort och så har det fortsatt. Restriktionerna förde också med sig en snabb omställning till digitala
lösningar och alternativ. Bland annat startades stiftets Youtube-kanal för
publicering av filmade betraktelser, böner och streamade mässor med kardinal Arborelius.
Sedan flera år tillbaka är stiftets hemsida den huvudsakliga informationskanalen för officiell information. Under pandemin har hemsidan spelat
en ännu större roll eftersom den, förutom att förmedla ren information,
också har använts för förmedling av hopp och förtröstan till katoliker i
vårt land under en svår tid. Som ett komplement till hemsidan har stiftet
en Facebook-sida och sedan våren 2020 även ett Instagramkonto i syfte
att nå ut till en bredare grupp med nyheter och information om katolska
kyrkan.

stiftets it-miljö
Verksamhetsåret började med en genomgripande uppdatering av postnummerlistan i vårt medlemsregister, vilket resulterade i förändring och
justering av många medlemmars territoriella församlingstillhörighet. Som
en del av stiftets satsning på digitalisering lanserades en ny och efterlängtad mobilapplikation för präster och diakoner för medlemsuppslag mot
stiftets medlemsregister. Även stiftets servermiljö fortsatte att rustas upp:
bland annat uppgraderades församlingarnas terminalservrar till ett modernare system, och ett nytt system för autentisering implementerades.
Som en del av den kontinuerliga underhållsplanen för IT i stiftet byttes
samtliga arbetsdatorer på biskopsämbetet och pastoralcentrum ut till nya
med tillhörande mjukvara och applikationer. Stiftet bytte även leverantörer av ekonomi- och lönesystem.
På uppdrag av prästrådet startades under året ett nytt utvecklingsprojekt
av ett nytt intranät för präster och diakoner, vilket kommer att lanseras
kommande år. Till följd av pandemin har stiftet även initierat ett arbete för att utreda möjligheten för medarbetarna på biskopsämbetet och
pastoralcentrum att arbeta på distans. Med hjälp av stiftets IT-partner
och revisionsbyrå har nya riktlinjer och rutiner tagits fram och nätverket
konfigurerats för detta ändamål. 2020 blev en ny milstolpe i avseende på
medlemsutvecklingen i stiftet då antalet registrerade medlemmar passerade 125 000.
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trosförmedling och liturgi

i stiftet finns 169 präster, varav drygt hälften (87) är stiftspräster och övriga (82) ordenspräster, samt 31 ständiga diakoner som framför allt arbetar med själavård i församlingar
och nationella missioner. Inom stiftet finns också 43 självständiga ordnar och kongregationer
med nio ordensbröder och 140 ordenssystrar som tjänar kyrkan med olika arbetsuppgifter och
uppdrag.
Romersk-katolska kyrkans ledning i Stockholms katolska stift utgörs av biskopen, som till sin
hjälp har en generalvikarie och andra biskopsvikarier samt en kansler som arbetar med att
stödja biskopen.
I enlighet med den katolska kyrkans kyrkolag biträdes biskopen av ett stiftsråd, ett prästråd
och ett pastoralråd. I ekonomiska och legala frågor biträdes biskopen av ett ekonomiråd. Inom
stiftet finns flera centrala stödfunktioner vars uppgifter är att utveckla och hjälpa församlingarna i deras arbete samt att stödja och engagera enskilda katoliker.

pastoralrådet
Pastoralrådet är biskopens
rådgivande organ i pastorala frågor. Varje församling
väljer en representant till
pastoralrådet. Sveriges unga
katoliker, prästrådet, ordenssystrarna och de största
missionerna utser även de
en representant.
Pandemin påverkade även
pastoralrådets verksamhet
under året. Under våren
2020 träffades rådet på Marielund den 6–8 mars, under temat »Min församling
– så mycket mer än en förening«. Höstens sammankomst fick en annorlunda
karaktär, då det planerade
mötet på samma plats ersattes av ett zoom-möte som
ägde rum under två timmar

lördagen den 10 oktober.
Biskop Anders inledde med
en katekes över jungfru Marias bön »Magnificat«, och
resterande tid ägnades åt
en genomgång av nyheter i
stiftet. Inför mötet hade ledamöterna fått i uppdrag
att rapportera om hur pandemin påverkat situationen
i församlingarna, att kontrollera hur hänvisningen till
församlingarnas egna sidor
fungerade, att föreslå nya
aktiviteter till tipslistan på
stiftets hemsida, samt att
föreslå ärenden till pastoralrådsmötet våren 2021.
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prästseminariet
Prästseminariet är Stockholms katolska stifts ut-

bildningsorgan för blivande
präster i katolska kyrkan i
Sverige. Prästseminariet är
beläget i centrala Uppsala.
Kallelsen prövas under ledning av rektor. Utbildningens längd är 6–7 år. Per den
31 december 2020 studerar
fem prästkandidater på seminariet.
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missio
Missio består av ett antal institut (påvliga missionssällskap) i all världens katolska
biskopsstift (cirka 1 600).
Verksamheten bedrivs i mer
än 120 länder, däribland
Sverige. Det administrativa huvudkontoret finns i
Rom under ledning av den
påvliga kongregationen för
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evangelisation.
Verksamheten skall bedrivas på både
universell och lokal nivå.

stiftets
ungdomspastorala team

På Världsmissionsdagen tas
stiftskollekten upp till stöd
för institutioner som stärker
kyrkan genom att bidra till
att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder
med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård
och utbildning. På Trettondagen delas välsignelseremsor ut på församlingar och
missioner och intäkterna
går till Missios solidaritetsfond för barn i tredje världen.

Ungdomspastorala teamet
har uppdraget att utveckla det ungdomspastorala
arbetet i stiftet. 21–22 januari anordnades ett ungdomspastoralt dygn hos
Birgittasystrarna i Falun där
präster, bröder och systrar
som arbetar ungdomspastoralt samlades för att samtala utifrån påve Franciskus
uppmaning »Kristus lever«.
Samtliga fem regionala konfirmandläger fick ställas in
på grund av pandemin. Den
årliga lägerledarkursen arrangerades 21–23 augusti,
för ledare och hjälpledare,
med temat »Vän med Guds
Ord«. Förberedelserna inför Världsungdomsdagen i
Lissabon 2023 har inletts
genom en internationell digital konferens 18–22 november.
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sveriges unga
katoliker (suk)
Sveriges Unga Katoliker har
som uppgift att samla unga
katoliker och stärka deras
katolska identitet. SUK arbetar på riksnivå, regionalt,
samt på lokalnivå i församlingarna. Verksamheten är
mycket varierande, från
små lokala ungdomsträffar,
till stora riksevenemang såsom Stiftsungdomsdagen.
SUK får ett årligt bidrag
från Stockholms katolska
stift för sin verksamhet.
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katolska
liturgiska
nämnden
Katolska Liturgiska Nämnden ansvarar för att alla viktiga liturgiska handböcker
finns tillgängliga på svenska, samt att kyrkans liturgi
– mässa, dop, vigsel, begrav-

ning mm – firas enligt med
kyrkan fastställda riktlinjer.
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katolska
pedagogiska
nämnden (kpn)
ansvarar för att utveckla
och stödja undervisningen
i katolsk tro i stiftets församlingar och missioner.
Man ger ut material som
fördjupar kunskapen om
tron, och arrangerar kurser för utbildning och fortbildning av kateketer. KPN
bedriver även katolsk vuxenutbildning riktad till alla
intresserade vuxna. Allt fler
besöker KPNs hemsida,
www.kpn.se, som nu under
pandemitider utökat sitt
gratismaterial med filmer,
digitala korsord och quiz.
Via den digitala mötestjänsten Zoom erbjuder KPN
också allt fler kurser och föredrag som vänder sig till en
bredare allmänhet. Särskilt
uppskattad har satsningen
Inzoomat – Katolsk folkbildning online varit, med
en halvtimmes föredrag i
katolska ämnen åtföljd av
en halvtimmes samtal. Omtyckt är också videoserien
Sycamore, som med sina
korta filmer förklarar grunderna i den katolska tron
för vuxna.

dialog och enhet

kommissionen
för interreligiös
dialog

Katolska
Ekumeniska
Nämnden ansvarar för relationerna med andra kristna
samfund och kyrkor i Sverige.

Kommissionen för interreligiös dialog representerar
den katolska rösten i samtalet med andra religioner i
Sverige, främst judendomen
och islam.

foto: annica skenberg

katolska
ekumeniska
nämnden

P. Pierre-André Mauduit op blev år 2020 ny ordförande i Katolska Ekumeniska Nämnden

Ekumeniskt zoom-möte med bl.a. demokrati- och kulturminister Amanda Lind
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samhälle och liv

caritas sverige
Caritas Sverige är katolska
kyrkans biståndsorganisation som bildades 1946 för
att bistå krigsdrabbade och
ﬂyktingar i andra världskrigets skugga. I dag arbetar
Caritas i Sverige med stöd
till våra församlingar i deras lokala karitativa arbete;
insatser för migranter och
offer för trafficking och insamlingar till internationellt
humanitärt bistånd.
I världen genomför Caritas
humanitära insatser och
stöder länder i deras kamp
mot fattigdom och förtryck.
Caritas Internationalis samlar drygt 160 nationella Caritas, däribland Caritas Sverige, i ett nätverk som ﬁnns
på plats i drygt 200 länder
och territorier. Det gör den
till en av de största biståndsorganisationerna i världen.
Caritas har samma uppdrag
som den katolska kyrka
hon är en del av: att tjäna
de minsta av våra bröder,
främja kärleken till nästan och rättvisan i världen.
Ordet caritas är latin och
betyder kärlek – kärlek till
människan.
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svensk
insamlingskontroll,
90-konto
Stiftet har 90-konto som
används till insamlingar för
stiftets/Caritas
karitativa
arbete.
Utöver fasteinsamlingen för
barnen i Zimbabwe och adventsinsamlingen för utbildning av barn och ungdomar
i Sydsudan har under 2020
insamlingar gjorts för utsatta människor i Sverige
under
coronapandemin;
för offren för explosionen i
Beirut, Libanon; för krigets
offer i Jemen; och för tyfonoffer i Filippinerna och i
Honduras. De nu pågående
insamlingarna går till hjälp
i flyktingsituationen i Syrien
och Irak samt till torkans
offer i Namibia.
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kommissionen
för rättvisa
och fred –
justitia et pax
Kommissionen för rättvisa
och fred, Justitia et Pax, arbetar utifrån den katolska
socialläran. Justitia et Pax

är både ett rådgivande och
operativt organ som arbetar
med frågor kring mänskliga rättigheter. Jämställdhetsrådet, under Justitia et
Pax-kommissionen, omfattar fem kvinnor och fem
män. Rådet lyfter fram frågor om jämställdhet mellan
könen i pastorala funktioner samt arbetsmiljöfrågor.
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respekt
Respekt är katolska kyrkans
rörelse som arbetar med att
värna det mänskliga livets
okränkbarhet.
Rörelsen
sprider kunskap och väcker
debatt i medicinsk-etiska
frågor. Respekt förvaltar
den av biskopen grundade
Livets fond, som finansierar
insatser som främjar en »livets kultur«. Årligen delas
det ut medel ur fonden till
ändamål i Sverige och omvärlden.

samhälle och liv

ekonomirådet
Ekonomirådet är ett organ
för biskopen och har huvudansvaret för den ekonomiska förvaltningen i
Stockholms katolska stift.
Ekonomirådet består av sju
ledamöter, varav en ledamot
är ordförande. I ekonomirådet är ekonomichefen ständigt adjungerad.

8

byggrådet
Byggrådet bedömer byggprojekt och finansiering av
dessa. Vid en positiv bedömning av projektet kan byggrådet ge råd och anvisningar
för hur projektet skall bedrivas, och om projektet skall
utföras med biskopsämbetet som byggherre utförs det
enligt den organisation och
praxis som utformats med
stiftets ekonomiavdelning,
som även utser projektledare. Byggrådet består av sex
ledamöter.

8
uak

Utskott för arkitektur och
kultur (UAK) arbetar med
att säkerställa att de liturgiska kraven tillgodoses vid
det katolska kyrkorummets

utformning. UAK är ett stöd
till byggrådet och består av
tre ledamöter.

8

utskottet för
äktenskap och
familj
har som sin främsta uppgift
att stärka äktenskapet och
familjen.

8

officialatet
är stiftets kyrkliga domstol.
Målen vid domstolen handläggs i enlighet med den kanoniska lagen (c.i.c.) som
är katolska kyrkans lag. De
vanligaste målen handlar
om äktenskap och dessas
giltighet. Varje stiftsbiskop
är förpliktad att utnämna en
judiciell vikarie »officialis«
med ordinarie myndighet
att döma. Officialen bildar en domstol tillsammans
med biskopen men kan inte
döma i de fall biskopen förbehåller sig rätten att döma
själv. Officialen tillsammans
med tribunalens medarbetare (notarier, domare och
defensoris vinculis) hjälper
biskopen att se till att stiftets verksamhet och beslut
följer den kanoniska lagen.
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veritas förlag
Verksamheten är en integrerad del i samfundets redovisning under namnet Veritas
Förlag. Förlaget producerar, distribuerar och säljer
katolsk litteratur, officiella
dokument och andra publikationer. Under året har utöver Katolsk kalender 2020
åtta stycken titlar utgivits.
Särskilt bör nämnas resultatet av ett flerårigt projekt,
Katolsk studiebibel. Nya
testamentet ur Bibel 2000
med katolska kommentarer.
Bland övriga titlar återfinns
Kastanjer och rökelse. S:t
Eriks katolska skola – historia och minnen; Liturgins
tecken (den första volymen i
förlagets nya skriftserie En
kort introduktion till…); de
mer kontemplativa texterna
Konsten att leva i kärlek (av
Focolarerörelsens grundare
Chiara Lubich) och Dag för
dag med Ignatius av Loyola;
samt nyutgåvor av den påvliga
bibelkommissionens
dokument Att tolka Bibeln i
dag och akademiledamoten
Gunnel Vallquists klassiker
Helgonens svar.
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stiftelsen
katolsk kyrkotidning/katolskt
magasin
Katolskt magasin är en prenumererad tidskrift som utkommer med elva nummer
om året. Tidningen utges
av stiftelsen Katolsk kyrkotidning, med stöd av Stockholms katolska stift.

signum
Signum är en prenumererad tidskrift som utkommer
med åtta nummer om året.
Tidningen utges av Newmaninstitutet, med stöd av
Stockholms katolska stift.

vä se n t l ig a h ä n del se r
u n de r r ä k e nsk a pså r e t
w

visitation

Biskopen visiterar sitt stift helt eller delvis varje år, så att han under en femårsperiod
hunnit med alla församlingar i stiftet. Före biskopens visitation skall ekonomichefen ha
besökt församlingen och gått igenom dess ekonomi.
Under året visiterades följande församlingar:
31/1–2/2: S:t Ansgars församling i Södertälje
28/2–1/3: S:t Konrads församling i Nacka
Biskopen har till följd av pågående pandemi ej kunnat utföra några ytterligare visitationer
i våra församlingar under räkenskapsåret.
w

ny pensionsplan

Den av Stiftsrådet beslutade nya pensionsplanen för våra prästpensioner som antogs i
november 2019 har trätt i kraft per den 1 januari 2020.
w

förvärv av kyrka i akalla

I juni förvärvade stiftet Akallakyrkan i Kista. Kyrkan har anskaffats till förmån för den
syrianska katolska kyrkans verksamhet.
w

vår fru av fatimas katolska kyrka i karlskrona

I september utökades den pastorala verksamheten i stiftet genom att kardinal Arborelius
invigde Vår Fru av Fatimas katolska kyrka i Karlskrona. I samband med denna invigning
lämnades kyrkan i gåva till Vår Fru av Fatimas katolska församling i Karlskrona.
w

motala, s:t maximilians kyrka och kloster

I september invigde kardinal Arborelius den redan tidigare välsignade S:t Maximilians
kyrka och kloster i Motala. Fyra bröder från Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas)
orden bor i klostret och ansvarar för mässfirandet.
w

kristi moders katolska församling i umeå

I december undertecknades en avsiktsförklaring mellan Svenska kyrkans pastorat i Skellefteå och Vår Moders katolska församling i Umeå, avseende ett kommande förvärv av
»Den sjungande dalens kyrka« i Skellefteå. Vår kapellförsamling har pga Trafikverkets
arbete med Botniabanan blivit tvungen att upphöra med sin verksamhet och söka sig till
en ny kyrka.
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utdelning från dotterbolaget stiftsgården
marielund ab
Under räkenskapsåret beslutade aktieägarna
på extra bolagsstämma i dotterbolaget Stiftsgården Marielund AB att lämna en utdelning
om 14 mkr till moderbolaget Trossamfundet
Romersk-katolska kyrkan.

Under räkenskapsåret renoverades S:t Josefs
kapell i Göteborg. Syftet med renoveringen
har varit att utöka kyrkans och församlingssalens ytor. Den italienska och spanska missionen i Göteborg kommmer att nyttja kapellet.
Göteborg, Kristus konungens församling

Utdelningen beslutades utifrån det minskade
behovet av det egna kapitalet i dotterbolaget.

Under räkenskapsåret slutfördes renoveringen
av kyrkans fasad och tak. Målnings- och putsarbeten har utförts i kyrkans midskepp.

nedsk riv ning av a ndel
i dot t erbol ag

pa ndemin

Nedskrivning av samfundets aktier i det
helägda dotterbolaget Stiftsgården Marielund
AB har skett med ett belopp om 14 445 (422)
tkr. Nedskrivning har skett till ett värde motsvarande dotterbolagets egna kapital 13 641
(28 086) tkr.

under h ålls- och r epa r ationsa rbet en h a r under r ä k ensk a pså r et u tförts på neda nstå ende fastighet er:
Stockholm, S:t Josefs kapell,
katolska kyrkogården
Under räkenskapsåret slutfördes den exteriöra
sista etappen av renoveringen av kapellet på
Katolska kyrkogården vid Norra begravningsplatsen. Länsstyrelsen bidrog med 1,7 mkr, avseende den kulturhistoriska delen i projektet.
Stiftsgården Marielund AB
Den tidigare påbörjade renoveringen av Dominikansystrarnas kapell och boende avslutades. Målning av fasad och fönster utfördes
på mangårdsbyggnaden och kapellet. Laetitia-huset totalrenoverades för att i framtiden
kunna nyttjas för uthyrning och karitativt boende.
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Göteborg, S:t Josefs kapell

Den världsvida Covid 19-pandemin har knappast lämnat några verksamheter oberörda,
inte heller inom vårt stift. Den heliga mässan
har fått firas utan eller med bara ett strängt
begränsat antal deltagare, och flera av våra
församlingar har fått söka andra lösningar
som mässor, gudstjänster och undervisning
online. Pandemin har slagit hårt mot grupper
som redan tidigare är utsatta och nödlidande
och där kyrkan har ett särskilt medmänskligt
ansvar. Stockholms katolska stifts finansiella
verksamhet drabbades till en början av de i
världen allmänt fallande finansiella marknaderna, liksom av uteblivna hyresintäkter och
ett ökat behov av karitativa insatser. Finansiellt stöd från myndigheterna till vårt samfund
begränsade de negativa ekonomiska effekterna.

förvä n ta d f r a m t i da
u t v e c k l i ng sa m t
vä se n t l ig a r isk e r oc h
osä k e r h e t sfa k tor e r
efter de senaste årens tillväxt av medlemsantalet i
Stockholms katolska stift, framträder för första gången på flera år ett trendbrott, där antalet betalande äldre medlemmar minskar och där antalet yngre icke betalande medlemmar ökar något. Den årliga ökningen
av medlemsantalet ligger dock kvar med en takt om ca
2000–3000 medlemmar per år. En stor osäkerhetsfaktor föreligger vad gäller hur medlemsantalet kommer att
utvecklas under 2021, då arbetslösheten förväntas stiga
p.g.a. rådande pandemi. En fördröjning av taxeringsförfarandet hos Skatteverket kan komma att påverka kyrkoavgiften negativt 2022.
En väsentlig finansiell risk föreligger om investeringstakten i Stockholms katolska stift är för hög, samtidigt som
en lågkonjunktur skulle uppstå. Stiftet har därför under
räkenskapsåret 2020 valt att minska investeringstakten
något, till förmån för förvaltning och förädling av dess
fastighetsbestånd. Den finansiella risken kommer fortsatt
att vara i fokus för att upprätthålla balansen i stiftets
ekonomi. Det låga internationella ränteläget förväntas
kvarstå.
Liksom under de närmast föregående åren har bidragen
från internationella bidragsgivare till Stockholms katolska stift under räkenskapsåret fortsatt att minska, med
undantag för stöd till enstaka specifika projekt.
De kommande åren förväntas denna minskning av bidrag till stiftet att fortsätta.
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e konom isk stä l l n i ng oc h r e su ltat
Stiftets koncernbalansräkning utvisar ett eget kapital om 237 377 (212 623) tkr.
Soliditeten är 50% (47%).
Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgår till 24 754 (30 848) tkr.
Trossamfundets balansräkning utvisar ett eget kapital om 237 377 (212 623) tkr.
Soliditeten är 49% (45%).
Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgår till 24 754 (30 848) tkr.

flerårsöversikt koncernen					
2020

2019

2018

2017

299 789
278 530
24 754
30 848
237 377
212 623
204 417
204 675
475 573
449 085
50
47
*) Pensionsskuld till präster		

270 084
5 830
181 775
185 886
401 036
45

360 996
66 106
175 945
159 479
360 825
49

Verksamhetens intäkter
Resultat före skatt
Eget kapital
Prästers pensionsskuld*
Balansomslutning
Soliditet i %

2016
236 916		
8 587		
109 839
130 455
265 270
41

flerårsöversikt trossamfundet					
2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter
Resultat före skatt
Eget kapital
Prästers pensionsskuld*
Balansomslutning
Soliditet i %

296 827
24 754
237 377
204 417
486 840
49

275 242
30 848
212 623
204 675
474 943
45

266 931
5 830
181 775
185 886
427 982
42

356 775
66 106
175 945
159 479
359 280
49

233 501		
8 587		
109 839
130 455
262 650
42

Kyrkoavgift
Antal medlemmar
Kyrkoavgift i kr/medlem

246 456
125 287
1 967

235 334
123 930
1 899

222 356
121 274
1 834

204 082
119 001
1 715

185 845
116 031
1 602

Fria reserver
Ändamålsbestämda medel
205 614
7 009
24 754 		
–8 005
8 005

Totalt
212 623
24 754
0

*) Pensionsskuld till präster

förändring i trossamfundets eget kapital 					
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Erhållna gåvor med förbehåll
Ianspråktagande av
ändamålsbestämda medel
Belopp vid årets utgång
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4 742
227 105

–4 742
10 272

0
237 377

konc e r n e ns
r e su ltat r ä k n i ng
2020–12–31

2019–12–31

Kyrkoavgift
Gåvor och insamlade medel
Nettoomsättning
Verksamhetsbidrag
Verksamhetens sidointäkter
Övriga intäkter

246 456 092
14 351 638
4 602 865
24 929 648
4 994 463
4 454 187

235 333 681
6 861 573
5 345 947
23 758 255
5 105 094
2 125 391

summa verksamhetsintäkter

299 788 893

278 529 941

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

–153 841 643
–35 545 186
–94 678 557
–4 364 453
–1 162 500

–100 713 514
–39 054 823
–111 766 445
–4 339 129
–

summa verksamhetskostnader

–289 592 339

–255 873 911

verksamhetsresultat

10 196 554

22 656 030

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

16 817 991
225 585
–2 486 505

8 098 774
492 067
–398 853

summa finansiella poster

14 557 071

8 191 988

resultat efter finansiella poster

24 753 625

30 848 018

resultat före skatt

24 753 625

30 848 018

årets resultat

24 753 625

30 848 018

not

verksamhetens intäkter
5
6

verksamhetens kostnader

8

resultat från finansiella investeringar

9

21
21

konc e r n e ns
ba l a nsr ä k n i ng
tillgångar

2020–12–31

2019–12–31

not

Fastigheter
Pågående nyanläggning
Markanläggning
Inventarier

262 368 876
–
1 819 866
502 721

209 224 434
45 692 851
1 305 199
565 187

10–20
23
21
22

Summa materiella anläggningstillgångar

264 691 463

256 787 671

Andelar i bostadsrättsföreningar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

11 500 000
5 000
90 458 179
48 204 148

11 500 000
5 000
79 637 014
50 835 490

Summa finansiella anläggningstillgångar

150 167 327

141 977 504

summa anläggningstillgångar

414 858 790

398 765 175

Råvaror och förnödenheter

1 617 582

1 668 260

Summa varulager m.m.

1 617 582

1 668 260

Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 830 852
50 973
75 069
3 082 538

1 115 707
71 663
470 714
2 807 945

Summa kortfristiga fordringar

5 039 433

4 466 029

Kassa och bank

54 056 763

44 185 734

Summa kassa och bank

54 056 763

44 185 734

summa omsättningstillgångar

60 713 778

50 320 023

summa tillgångar

475 572 568

449 085 198

anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
25
24
27

omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank

22
22

28

konc e r n e ns
ba l a nsr ä k n i ng
eget kapital och skulder

2020–12–31

2019–12–31

Fria reserver
Ändamålsbestämda medel

227 104 235
10 272 711

205 614 304
7 009 017

Summa bundet eget kapital

237 376 946

212 623 321

summa eget kapital

237 376 946

212 623 321

Avsättningar för pensioner

204 417 439

204 674 901

summa avsättningar

204 417 439

204 674 901

Övriga långfristiga skulder

460 000

300 000

summa långfristiga skulder

460 000

300 000

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 820 206
21 195 170
7 302 807

9 024 985
16 917 255
5 544 736

summa kortfristiga skulder

33 318 183

31 486 976

summa eget kapital och skulder

475 572 568

449 085 198

not

eget kapital
Bundet eget kapital
29

avsättningar
30

långfristiga skulder

kortfristiga skulder

31

23
23

konc e r n e ns
k a ssa fl öde sa na lys
x

2020–12–31

2019–12–31

24 753 625

30 848 000

4 364 453
–257 462

4 339 000
18 788 000

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

28 860 616

53 975 000

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Ökning/minskning av varulager

–573 404
1 831 207
50 678

–1 274 000
–1 398 000
–169 000

kassaflöde från den löpande verksamheten

30 169 097

51 134 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Gåva av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

–50 118 742
36 688 731
–8 190 823
1 162 500

–46 921 000
0
–21 841 000
0

kassaflöde från investeringsverksamheten

–20 458 334

–68 762 000

Förändring upptagna lån

160 000

–190 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten

160 000

–190 000

förändring likvida medel

9 870 763

–17 818 000

likvida medel vid årets början

44 186 000

62 004 000

likvida medel vid årets slut 54 056 763

44 186 000

den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring av avsättningar

investeringsverksamheten

finansieringsverksamheten

24
24

t rossa m f u n de t s
r e su ltat r ä k n i ng
2020–12–31

2019–12–31

Kyrkoavgift
Gåvor och insamlade medel
Nettoomsättning
Verksamhetsbidrag
Verksamhetens sidointäkter
Övriga intäkter

246 456 092
14 351 638
1 526 107
24 929 648
5 994 463
3 569 247

235 333 681
6 861 573
1 233 481
23 758 255
6 105 094
1 950 162

summa verksamhetsintäkter

296 827 195

275 242 246

Gåvor och förmedlade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga verksamhetskostnader

–153 841 643
–34 535 255
–92 063 390
–4 364 453
–1 162 500

–101 027 521
–37 328 043
–109 059 525
–4 339 129
–

summa verksamhetskostnader

–285 967 241

–251 754 218

verksamhetsresultat

10 859 954

23 488 028

not

verksamhetens intäkter
5
6

verksamhetens kostnader

8

resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

–445 259

–421 505

26

16 817 991
225 585
–2 704 646

8 098 774
492 067
–809 346

9

summa finansiella poster

13 893 671

7 359 990

resultat efter finansiella poster

24 753 625

30 848 018

resultat före skatt

24 753 625

30 848 018

årets resultat

24 753 625

30 848 018

25
25

2

t rossa m f u n de t s
ba l a nsr ä k n i ng
tillgångar

2020–12–31

2019–12–31

not

Fastigheter
Pågående nyanläggning
Markanläggning
Inventarier

262 368 876
–
1 819 866
502 721

209 224 434
45 692 851
1 305 199
565 187

10–20
21
22
23

Summa materiella anläggningstillgångar

264 691 463

256 787 671

Andelar i bostadsrättsföreningar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

11 500 000
13 640 818
5 000
90 441 807
48 204 148

11 500 000
28 086 077
5 000
79 620 642
50 835 490

Summa finansiella anläggningstillgångar

163 791 773

170 047 209

summa anläggningstillgångar

428 483 236

426 834 880

Råvaror och förnödenheter

1 610 409

1 652 784

Summa varulager m.m.

1 610 409

1 652 784

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 679 431
61 408
3 028 958

1 011 688
173 310
2 768 261

Summa kortfristiga fordringar

4 769 797

3 953 259

Kassa och bank

51 976 881

42 501 950

Summa kassa och bank

51 976 881

42 501 950

summa omsättningstillgångar

58 357 087

48 107 993

summa tillgångar

486 840 323

474 942 873

anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
25
26
24
27

omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank

26
26

28

t rossa m f u n de t s
ba l a nsr ä k n i ng
eget kapital och skulder

2020–12–31

2020–12–31

Fria reserver
Ändamålsbestämda medel

227 104 235
10 272 711

205 614 304
7 009 017

Summa bundet eget kapital

237 376 946

212 623 321

summa eget kapital

237 376 946

212 623 321

Avsättningar för pensioner

204 417 439

204 674 901

summa avsättningar

204 417 439

204 674 901

Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

11 310 696
460 000

26 310 695
300 000

summa långfristiga skulder

11 770 696

26 610 695

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 946 455
1 000 000
20 989 229
6 339 558

8 867 990
1 133 000
16 759 528
4 273 438

summa kortfristiga skulder

33 275 242

31 033 956

summa eget kapital och skulder

486 840 323

474 942 873

not

eget kapital
Bundet eget kapital

29

avsättningar

30

långfristiga skulder

28

kortfristiga skulder

31

27
27

t rossa m f u n de t s
k a ssa fl öde sa na lys
2020–12–31

2019–12–31

24 753 625

30 848 000

4 364 453
445 259
–257 462

4 339 000
421 000
18 789 000

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

29 305 875

54 397 000

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Ökning/minskning av varulager

–1 396 992
2 241 286
42 374

–1 019 000
–1 486 000
–173 000

kassaflöde från den löpande verksamheten

30 192 543

51 719 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Gåva av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

–50 539 070
36 688 731
–8 189 823
1 162 500

–46 921 000
0
–21 841 000
0

kassaflöde från investeringsverksamheten

–20 877 662

–68 762 000

Förändring upptagna lån

160 000

–1 190 000

kassaflöde från finansieringsverksamheten

160 000

–1 190 000

förändring likvida medel

9 474 881

–18 233 000

likvida medel vid årets början

42 502 000

60 735 000

likvida medel vid årets slut

51 976 881

42 502 000

den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Nedskrivning aktier i dotterbolag
Förändring av avsättningar

investeringsverksamheten

finansieringsverksamheten

28
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no t e r oc h spe c i f i k at ion e r
not 1   redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående år.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, org. nr. 252002-6531, och det helägda dotterbolaget
Stiftsgården Marielund AB, org. nr. 556589-5397. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Pensionsskuld präster

Pensionsskulden redovisas enligt redovisningsregelverket K3,
i balansräkningen till verkligt värde. Pensionsåtagandet är beräknat enligt försäkringstekniska grunder i Finansinspektionens
föreskrifter FFFS 2007:24 och 2007:31. Avseende antagande om
diskonteringsränta tillämpas, från och med räkenskapsår 2016,
en av stiftsrådet fastställd metod vars syfte är att pensionsskulden ska bli mer stabil och transparent samt leda till en mer rättvisande värdering av de långa pensionsåtagandena. Antagandet
om ränta uttrycks som en fast räntefot i procent, som jämförs
med ett femårsgenomsnitt av den nominella marknadsräntan för
tioåriga statsobligationer. När femårsgenomsnittet understiger
eller överstiger den fasta räntefoten med mer än 1 %, så justeras
den fasta räntan till att hamna inom tröghetsintervallet ± 1 %.
Balansposten prövas årligen.

het att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas
vid gåvotillfället. En gåva som intäktsförts redovisas antingen
som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas
direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen
lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde
med ersättningen.
Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som hänför sig
till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Fastigheter

Stöd som erhålls utan återbetalningsskyldighet intäktsförs vid erhållandet, medan stöd med återbetalningsskyldighet intäktsförs i
den takt kostnaderna uppkommer.

Stiftets byggnader presenteras med stöd av:
K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser,
Fastighetsägarföreningen,
SABO rekommendationer.

Fordringar

Materiella anläggningstillgångar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna
görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod
enligt förteckning:

Stöd från offentliga myndigheter

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning av kyrkoavgift från
skatteverket.
Gåvor och bidrag

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 skyldig-

Avskrivningstider

typ
Stomme
Tak
Fasad
Fönster
VVS
Ventilation
Belysning
Elinstallation
Hiss
Orgel
Inventarier och installation
Markanläggningar

nyttjandeperiod
100–200 år
40–60 år
20–40 år
20–40 år
20–30 år
20–30 år
20–30 år
20–30 år
20–40 år
50–100 år
5 år
20 år
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NOT 1

redovisnings- och värderingsprinciper, forts.

Inventarier

Varulager

Inventarier aktiveras vid inköpskostnad överstigande ett halvt prisbasbelopp.

Varulagret har värderats efter anskaffningsvärdet med avdrag för inkurans med 20% per år. Varulagret består av böcker.

Finansiella anläggningstillgångar

Komponentredovisning av fastigheter, K3-regelverket

Som finansiella anläggningstillgångar klassificeras de finansiella tillgångar som har en varaktighet som är längre än ett år. Bland de
finansiella anläggningstillgångarna ingår stiftets andelar i bostadsrättsföreningar.

Från och med år 2014 är det ett krav att tillämpa en komponentmetod vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kravet
på komponentredovisning regleras i Bokföringsnämndens allmänna
råd. Enligt Bokföringsnämnden (BFN) är fastigheter sådana tillgångar som lämpar sig för komponentindelning.

Portföljvärdering tillämpas på de långfristiga värdepappersinnehaven.
Finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
bestående värdenedgång.

NOT 2  inköp

Komponentindelning av en fastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på huvudkomponenterna, mark, markanläggning och byggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande
komponenter som stomme, tak, yttre och inre ytskikt, installationer
etc.

och försäljning mell an koncernföretag

Inköp från dotterbolaget Stiftsgården Marielund AB har gjorts. Ingen försäljning har skett till dotterbolaget.
Hyra erlagd av dotterbolaget till stiftet uppgår till 1 000 tkr. Ränta avseende dotterbolagets fordran, har erlagts med 218 tkr.
Andra långfristiga värdepappersinnehav, se not nr 19.
NOT 3  värdering

I nedanstående uppräknade tillgångsslag bedöms finnas betydande övervärde.
Fastigheter, se not nr 11–20.
Andelar i bostadsrättsföreningar.
Andra långfristiga värdepappersinnehav, se not nr 23.
NOT 4  ideell

verksamhet

I stiftet ingår ett antal råd och utskott som ekonomirådet, pastoralrådet samt juridiska rådet. Dessa råd samlas tre till fyra gånger
per år beroende på råd och bistår stiftet med deras expertis. År 2020 uppgick det ideella arbetet till ca 1 654 (2 858) timmar.
Arvode för detta ideella arbete utgår inte.

2020

2019

Caritas		

–4 590 778

–4 897 058

Övriga gåvor		

–9 760 861

–1 964 515

				

–14 351 639

–6 861 573

2020

2019

NOT 5

NOT 6

gåvor och insaml ade medel

bidrag

SST		

–10 079 012

–6 605 747

Bonifatiuswerk/Diasporakommisariatet

–12 424 658

–12 431 834

Övriga bidrag		

–2 425 978

–4 720 674

				

–24 929 648

–23 758 255

2020

2019

NOT 7

operationell leasing

Bilar, inventarier, lokal- och bostadshyror					
Inom ett år		
14 305
13 997
Senare än ett år men innan fem år
Senare än fem år		

15 026

14 375

933

933

Kostnadsförda leasingavgifter					
Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret
16 020
14 967

30

NOT 8

personal

2020

2019

Koncernen						
Löner och andra ersättningar					
Löner och andra ersättningar
61 257 931
59 021 480
Arbetsmarknadsbidrag		
Totala löner och andra ersättningar

–214 356

–220 380

61 043 575

58 801 100

Sociala kostnader och pensionskostnader					
Sociala kostnader		
27 633 656
45 459 582
(varav pensionskostnader)		
7 635 498
27 283 510
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner
Män		
Kvinnor		
Medelantalet anställda		

88 677 231

104 260 682

184

172

32

36

216

208

Fördelning män/kvinnor av styrelsens ord. ledamöter i ekonomirådet					
Män		
7
7
Trossamfundet		
Löner och andra ersättningar					
Löner och andra ersättningar
59 283 650
57 233 105
Arbetsmarknadsbidrag		
Totala löner och andra ersättningar

–214 356

–220 380

59 069 294

57 012 725

Sociala kostnader och pensionskostnader					
Sociala kostnader		
26 996 457
44 617 582
(varav pensionskostnader)		
7 528 475
27 023 510
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

86 065 751

101 631 307

Medelantalet anställda						
Män		
180
168
Kvinnor		
Medelantalet anställda		

31

35

211

203

Fördelning män/kvinnor av styrelsens ord. ledamöter i ekonomirådet					
Män		
7
7
NOT 9

finansiell a poster

2020

2019

Koncernen				
Utdelningar		

1 837 150

2 994 351

Realisationsvinst		

14 980 841

5 437 502

Realisationsförlust vid försäljning

–

–333 079

Ränteintäkter		

287 958

563163

Valutakursvinst		

155 821

342 836

Valutakursförluster		

–2 012 124

–78 431

Räntekostnader		

–98 494

–452 881

Övriga finansiella kostnader		

–594 028

–281 932

				

14 557 124

8 191 529

Trossamfundet				
Utdelningar		
Nedskrivning andelar i dotterföretag
Realisationsvinst		
Realisationsförlust vid försäljning

15 837 150

2 994 351

–14 445 259

–421 505

14 980 841

5 437 502

–

–333 079

Ränteintäkter		

69 764

149 231

Valutakursvinst		

155 821

342 836

Valutakursförluster		

–2 012 124

–76 431

Räntekostnader		

–316 635

–450 982

Övriga finansiella kostnader		

–375 887

–281 932

				

13 893 671

7 359 991
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NOT 10

fastigheter

Ingående anskaffningsvärden

2020–12–31

2019–12–31

222 560 482

222 560 482

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp/aktivering		
98 136 637
–
Försäljningar/utrangeringar/lämnad kyrka i gåva

–41 188 731

–

Utgående anskaffningsvärden

279 508 388

222 560 482

Ingående avskrivningar		

–13 336 047

–9 228 746

Förändringar av avskrivningar				
Årets avskrivningar		

–4 720 581

–4 107 301

Återförda avskrivningar		

917 116

–

Utgående avskrivningar		

–17 139 512

–13 336 047

Redovisat värde		

262 368 876

209 224 435

2020–12–31

2019–12–31

NOT 11

stockholm helsingfors 2

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
19 263 665
–
Utgående anskaffningsvärden

19 263 665

–

Förändringar av avskrivningar					
Årets avskrivningar		
–543 126
–
Utgående avskrivningar		

–543 126

–

Redovisat värde		

18 720 539

–

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

97 023 559

97 023 559

Utgående anskaffningsvärden

97 023 559

97 023 559

Ingående avskrivningar		

–2 793 442

–1 396 721

NOT 12

stockholm nattuggl an 11

Förändringar av avskrivningar					
Årets avskrivningar		
–1 396 721
–1 396 721
Utgående avskrivningar		

–4 190 163

–2 793 442

Redovisat värde		

92 833 396

94 230 117

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

13 902 164

13 902 164

Utgående anskaffningsvärden

13 902 164

13 902 164

Ingående avskrivningar		

–3 631 487

–3 345 727

NOT 13

göteborg lorensberg 10:6

Förändringar av avskrivningar				
Årets avskrivningar		
–251 452
–285 760

32

Utgående avskrivningar		

–3 882 939

–3 631 487

Redovisat värde		

10 019 225

10 270 677

NOT 14

ekerö sundby 1:3

Ingående anskaffningsvärden

2020–12–31

2019–12–31

53 533 510

53 533 510

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
23 012 307
–
Försäljningar/utrangeringar		

–1 500 000

–

Utgående anskaffningsvärden

75 045 817

53 533 510

Ingående avskrivningar		

–2 914 108

–1 457 054

Förändringar av avskrivningar				
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
337 500
–
Årets avskrivningar		

–1 519 619

–1 457 054

Utgående avskrivningar		

–4 096 227

–2 914 108

Redovisat värde		

70 949 590

50 619 402

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

10 000 000

10 000 000

Utgående anskaffningsvärden

10 000 000

10 000 000

Ingående avskrivningar		

–132 000

–66 000

NOT 15

mariaudd ekerö

Förändringar av avskrivningar				
Årets avskrivningar		
–66 000
–66 000
Utgående avskrivningar		

–198 000

–132 000

Redovisat värde		

9 802 000

9 868 000

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

3 929 825

3 929 825

Utgående anskaffningsvärden

3 929 825

3 929 825

Ingående avskrivningar		

–818 921

–707 647

NOT 16

stockholm björnsätra

Förändringar av avskrivningar				
Årets avskrivningar		
–116 989
–111 274
Utgående avskrivningar		

–935 910

–818 921

Redovisat värde		

2 993 915

3 110 904

2020–12–31

2019–12–31

16 079 343

15 072 504

NOT 17

malmö bispen 3

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
–
1 006 839
Utgående anskaffningsvärden

16 079 343

16 079 343

Ingående avskrivningar		

–2 095 153

–1 780 227

Förändringar av avskrivningar				
Årets avskrivningar		
–465 937
–314 926
Utgående avskrivningar		

–2 561 090

–2 095 153

Redovisat värde		

13 518 253

13 984 190
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NOT 18

nack a sickl aön

2020–12–31

2019–12–31

Förändringar av anskaffningsvärden					
Inköp		
7 000 000
–
Utgående anskaffningsvärden

7 000 000

–

Förändringar av avskrivningar					
Årets avskrivningar		
–45 012
–
Utgående avskrivningar		

–45 012

–

Redovisat värde		

6 954 988

–

motal a eken 3

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

12 717 662

12 717 662

NOT 19

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
24 546 352
–
Utgående anskaffningsvärden

37 264 014

12 717 662

Ingående avskrivningar		

–371 514

–185 757

Förändringar av avskrivningar				
Årets avskrivningar		
–315 725
–185 757
Utgående avskrivningar		

–687 239

–371 514

Redovisat värde		

36 576 775

12 346 148

2020–12–31

2019–12–31

15 374 418

15 374 418

NOT 20

k arlskrona bonde 28

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
24 314 313
–
Kyrka lämnad i gåva		

–39 688 731

–

Utgående anskaffningsvärden

0

15 374 418

Ingående avskrivningar		

–579 616

–289 808

Förändringar av avskrivningar				
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
579 616
–
Årets avskrivningar		

–

–289 808

Utgående avskrivningar		

0

–579 616

Redovisat värde		

0

14 794 802

2020–12–31

2019–12–31

45 692 851

840 713

NOT 21

pågående nyanl äggning

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
28 129 473
44 852 138

34

Överfört till fastighet		

–73 822 324

–

Utgående anskaffningar		

0

45 692 851

Redovisat värde		

0

45 692 851

NOT 22

mark anl äggningar

Ingående anskaffningsvärden

2020–12–31

2019–12–31

1 522 552

Förändringar av anskaffningsvärden				
Inköp		
578 625
653 501
Utgående anskaffningsvärden

2 101 177

1 522 552

Ingående avskrivningar		

–217 353

–156 451

Förändringar av avskrivningar					
Årets avskrivningar		
–63 959
–60 902
Utgående avskrivningar		

–281 312

–217 353

Redovisat värde		

1 819 865

1 305 199

inventarier, verkt yg och install ationer 2020–12–31

2019–12–31

NOT 23

Ingående anskaffningsvärden

4 148 882

3 740 546

Förändringar av anskaffningsvärden					
Inköp		
97 064
408 336
Utgående anskaffningsvärden

4 245 946

4 148 882

Ingående avskrivningar		

–3 583 695

–3 412 769

Förändringar av avskrivningar					
Årets avskrivningar		
–159 530
–170 926
Utgående avskrivningar		

–3 743 225

–3 583 695

Redovisat värde		

502 721

565 187
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NOT 24

andra l ångfristiga värdepappersinnehav

Private Equity har under året förvärvats till ett värde av 5 761 tkr. Vid trossamfundets val av investeringar i värdepapper är hållbarhet en mycket viktig aspekt. Trossamfundet har idag en värdepappersportfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder
marknaden produkter som stöttar utvecklingen för en bättre värld.			
Koncernen		

2020–12–31

2019–12–31		

värdepappersdepå 			
Ingående anskaffningsvärden

71 536 812

61 340 000

Förändringar			
Anskaffning		

19 621 333

17 348 000

Försäljning		

–12 916 103

–7 151 188

Utgående anskaffningsvärden

78 242 042

71 536 812

Marknadsvärde		

156 885 392

148 822 000

78 643 350

77 285 188

Övervärde		

private equity 			
Ingående anskaffningsvärden

8 100 000

0

Förändringar			
Anskaffning		

4 503 118

Omräkning usd-kurs 2020–09–30

–1 644 457

Balans		

10 958 661

Köp efter 2020–09–30		

1 257 476

Utgående anskaffningsvärden

12 216 137

Marknadsvärde		

11 082 017

Övervärde		

123 356

Utgående totala anskaffningsvärden
Trossamfundet		

8 100 000
8 100 000
8 100 000

90 458 179

79 636 812

2020–12–31

2019–12–31

värdepappersdepå 			
Ingående anskaffningsvärden

71 521 834

61 340 000

Förändringar			
Anskaffning		

19 621 333

17 331 522

Försäljning		

–12 917 497

–7 149 688

Utgående anskaffningsvärden

78 225 670

71 521 834

Marknadsvärde		

156 431 496

148 822 000

Övervärde		

78 205 826

77 300 166

private equity 			
Ingående anskaffningsvärden

8 100 000

0

Förändringar			
Anskaffning		

–1 644 457

Balans		

10 958 661

Köp efter 2020–09–30		

1 257 476

Utgående anskaffningsvärden

12 216 137

Marknadsvärde		

11 082 017

Övervärde*		

123 356

Utgående totala anskaffningsvärden
*) Övervärde = beräknad på anskaffningsvärden per 20–09–30
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4 503 118

Omräkning usd-kurs 2020–09–30

90 441 807

8 100 000
8 100 000
8 100 000

79 621 834

NOT 25

andel ar i bostadrättsföreningar

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

11 500 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 500 000

11 500 000

2020–12–31

2019–12–31

Ingående anskaffningsvärden

61 408 291

61 408 291

Utgående anskaffningsvärden

61 408 291

61 408 291

Ingående nedskrivningar		

–33 322 214

–32 900 709

NOT 26

aktier i dotterbol ag

Förändringar av nedskrivningar					
Årets nedskrivningar		
–14 445 259
–421 505
Utgående nedskrivningar		

–47 767 473

–33 322 214

Redovisat värde		

13 640 818

28 086 077

Uppgifter om dotterbolagets organisationsnummer och säte
Dotterföretag		
Stiftsgården Marielund AB		

Org. nr.
556589-5397

Säte		
Ekerö		

Antal andelar		

1 000

1 000

Eget kapital		

13 640 818

28 086 077

Kapitalandel		

100

100

Rösträttsandel		

100

100

13 640 818

28 086 077

2020–12–31

2019–12–31

50 835 490

47 274 287

Redovisat värde		

NOT 27

andra l ångfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde		

Förändring av anskaffningsvärden					
Inköp		
4 183 833
3 561 202
Försäljning		

–6 815 175

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

48 204 148

50 835 489

NOT 28 förutbetalda kostnader
            och upplupna intäkter

2020–12–31

2019–12–31

2 379 490

2 134 414

Försäkringspremier		

309 014

173 616

Övriga poster		

394 034

499 920

3 082 538

2 807 950

Förutbetalda hyror		

2 379 490

2 134 414

Försäkringspremier		

309 014

173 611

Övriga poster		

340 454

460 236

3 028 958

2 768 261

Koncernen
Förutbetalda hyror		

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Trossamfundet

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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NOT 29

ändamålsbestämda medel

Ingående ändamålsbestämda medel

2020–12–31

2019–12–31

7 009 017

6 727 569

Insamlat ändamålsbestämda medel					
Caritas		
4 590 778
4 897 077
Livets fond		

320 027

361 391

Ansgars gåva		

2 771 870

46 733

Övrigt		

0

1 789 484

Utbetalt ändamålsbestämda medel					
Caritas		
–2 867 427
–4 841 537
Livets fond		

–404 618

–393 200

Ansgars gåva		

–39 947

–

Övrigt		

–1 106 989

–1 578 500

Utgående ändamålsbestämda medel

10 272 711

7 009 017

2020–12–31

2019–12–31

204 674 901

185 885 708

NOT 30

avsättningar för pensioner

Ingående pensionsskuld		
Årets förändring avsättning pension
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

–257 462

18 789 193

204 417 439

204 674 901

* Avsättning enligt beräknad pensionsskuld					
En ny pensionsplan för prästpensionerna har trätt i kraft per den 1 januari 2020.					
Under räkenskapsåret har stiftets ekonomiråd i samråd med stiftets revisorer fastställt en diskonteringsränta om 1,5%.		
Pensionsskulden har beräknats av PRI Pensionstjänst AB som är ett oberoende företag. I avsättningen ingår särskild löneskatt med
24,26%

NOT 31 upplupna kostnader
            och förutbetalda intäkter

2020–12–31

2019–12–31

Koncernen						
Semesterlöneskuld		
2 392 079
2 063 333
Sociala avgifter		

733 160

642 314

Förskottsbetalda hyror		

1 462 669

994 902

Övriga upplupna kostnader		

2 714 899

1 844 187

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 302 807

5 544 736

Trossamfundet						
Semesterlöneskuld		
1 727 103
1 308 507
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Sociala avgifter		

527 522

409 080

Förskottsbetalda hyror		

1 462 669

994 902

Övriga upplupna kostnader		

2 622 264

1 560 949

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6 339 558

4 273 438

NOT 32

väsentliga händelser efter räkensk apsårets slut 		

2 392 079

2 063 333

Mötesplats Caritas					
Söndagen den 7 februari 2021 invigde kardinal Arborelius Caritas nya mötesplats i Medborgarhuset på Södermalm i		
Stockholm. Mötesplatsen ligger mittemot S:t Eriks katolska domkyrka och blir ett säte för kyrkans karitativa verksamhet i regi
av Caritas.					
Förvärv av kyrka i Skellefteå				
Den i december undertecknade avsiktsförklaringen mellan Svenska kyrkans pastorat i Skellefteå och Kristi Moders katolska församling i Umeå rörande stiftets planerade förvärv av en kyrka, förväntas leda till kontraktsskrivning mellan de båda parterna i
början av mars 2021.

NOT 33

eventualförpliktelser/tillgångar

Private Equity 		

2020–12–31

2019–12–31

14 403 000

21 254 000
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foto: samuel eriksson

vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och kyrkans ekonomiska ställning.

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

anders arborelius					

pascal rené lung

Biskop					Generalvikarie ordförande
stjepan biletic					

per jungkvist

Kansler					Styrelseledamot
magnus schultzberg					

anders blomqvist

Styrelseledamot					Styrelseledamot
per lundberg					
Styrelseledamot					

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

cecilia luther
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till stiftsrådet i Romersk-katolska kyrkan, org.nr 252002-6531

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Romersk-katolska kyrkan för år
2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av trossamfundets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
trossamfundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Ekonomirådets ansvar
Det är ekonomirådet som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Ekonomirådet ansvarar även för den interna kontroll som det
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar ekonomirådet för bedömningen av
trossamfundets och koncernens 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 ekonomirådet avser att likvidera trossamfundet och upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

•
•
•
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identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för 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 trossamfundets 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.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ekonomirådets
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att ekonomirådet använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 trossamfundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att trossamfundet inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
ekonomirådets förvaltning för Romersk-katolska kyrkan för år 2020.
Jag tillstyrker att stiftsrådet beviljar ekonomirådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till trossamfundet och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Ekonomirådets ansvar
Det är ekonomirådet som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 trossamfundet. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stadgarna.
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 trossamfundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för trossamfundets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm, den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Cecilia Luther
Auktoriserad revisor
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a pp e n di x avse e n de förvä rv sa m t

s:t josefs kapell, katolska kyrkogården i solna
Under räkenskapsåret slutfördes den exteriöra sista etappen av renoveringen av
kapellet på Katolska kyrkogården vid Norra begravningsplatsen. Länsstyrelsen
bidrog med 1,7 mkr, avseende den kulturhistoriska delen i projektet.

kristus konungens församling
Under räkenskapsåret slutfördes renoveringen av kyrkans fasad och tak. Målningsoch putsarbeten har utförts i kyrkans midskepp.
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om- oc h n y byg g nat ion å r 2 02 0

stiftsgården marielund
Den tidigare påbörjade renoveringen av Dominikansystrarnas kapell och boende
avslutades. Målning av fasad och fönster utfördes på mangårdsbyggnaden och
kapellet.

marielund, laetitia-huset
Laetitia-huset totalrenoverades för att i framtiden kunna nyttjas för uthyrning och
karitativt boende.
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a pp e n di x avse e n de förvä rv sa m t

norrköping
Under verksamhetsåret renoverades kyrkorummet i vår fjärde äldsta församling
S:ta Birgitta katolska församling i Norrköping.

glumslöv
Med gemensamma krafter från ett flertal donatorer renoverades Karmelitnunnornas kloster i Glumslöv, utanför Landskrona.
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om- oc h n y byg g nat ion å r 2 02 0

akalla
Stiftet förvärvade av Svenska kyrkan och Spånga pastorat Akallakyrkan i Kista,
tillägnad den Syrianska missionens verksamhet.

mötesplatsen caritas
Mötesplatsen Caritas med utsikt över Domkyrkan S:t Erik började nyttjas under
hösten.
47

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
48

