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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för EFS , organisationsnummer 802000-8184, avger härmed
årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2019.
Organisationens fullständiga namn är Evangeliska Fosterlands-stiftelsen.

Allmänt om verksamheten
Organisation och verksamhet
EFS är sedan 1856 en självständig missionsorganisation
inom Svenska kyrkan med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes
tillväxt med visionen “Människor och samhällen förvandlade av Jesus”.
EFS är inne i en organisationsförändring. EFS har
varit enhetligt organiserat i lokala föreningar, distriktsoch riksorganisation. I EFS nya organisation kan
distrikten ombildas till regioner och bli en del av EFS
riks. Det innebär bland annat att EFS riks blir arbets
givare för de anställda och att ekonomi- och lönehantering sker centralt. Regionerna har fortsatt ett uppdrag
att stödja, samla och utveckla arbetet i regionerna,
på samma sätt som de hade när de var självständiga
distriktsorganisationer. Fem av sju distrikt har blivit
regioner de senaste åren.
Grunden för EFS arbete är de lokala missions
föreningarna. EFS centrala verksamhet ska stödja dem
i uppdraget, att Leva mission, Växa i lärjungaskap och
att Forma kristna gemenskaper. I föreningarna finns
ett stort engagemang för att nå människor med evangeliet. Det är i föreningarna som gudstjänst, diakoni
och mission sker. Föreningarna är självständiga och
fattar beslut gällande sin verksamhet. På EFS riks- och
regionala nivå finns stödjande funktioner för föreningar,
anställda och ideella, genom inspiration, utbildnings
dagar och utvecklingsprogram.
EFS internationella arbete sker genom långsiktiga relationer med systerkyrkor och med samarbets
partners, samt genom de missionärer och volontärer
som sänds ut genom EFS. Den internationella mis
sionen finns i östra Afrika, Indien och Mellanöstern.
För rörelsen finns flera stödjande funktioner.
• EFS kommunikations- och insamlingsavdelning, som bland annat ansvarar för insamling
till det som är EFS gemensamma arbete, tid
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skriften Budbäraren och webbplatsen efs.nu samt
medlems- och gåvohantering.
• Ekonomiavdelningen som ansvarar för löpande
redovisning.
• Personalavdelningen som ansvarar för löne
hantering och personalfrågor.
• Fastighets- och serviceavdelningen som utöver
fastigheten ansvarar för EFS arkiv.
EFS är även huvudman för Johannelunds teologiska
högskola som utbildar präster för tjänst i både Svenska
kyrkan och EFS. Johannelunds teologiska högskola
(JTH) erbjuder följande utbildningar: högskoleexamen,
kandidatprogram samt magister- och masterexamen i
teologi; teologiska program med själavårdsinriktning
och inriktning mot församlingsutveckling och entreprenörskap, bibelskola, uppdragsutbildningar samt fristående kurser.

Medlemmar
Vid årets slut fanns 277 föreningar och grupper i EFS.
Medlemsantalet var vid samma tidpunkt 14 518 personer och därutöver hade vi 36 418 unika deltagare i
aktiviteter.
→ Medlemmar, deltagare i aktivitet, föreningar
2019

2018

2017

2016

Medlemmar

14 518 13 590 13 252 13 547

Deltagare i aktivitet

36 418 35 722 36 696 39 688

Föreningar och grupper

277

283

291

297

Anställda
Vid utgången av 2019 hade EFS 186 personer anställda
(föregående år 142). Ökningen beror på att fler regioner
nu är inne i den nya organisationen. De anställda för
delar sig regionalt på följande sätt:
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→ Antal anställda, oberoende av tjänstegrad
2019

2018

40

48

7

9

Johannelunds teologiska högskola

19

16

Norrbotten

19

19

Mittnorrland

13

10

Mittsverige

29

27

Sydöstsverige

18

13

Västsverige

22

-

Sydsverige

19

-

186

142

Kansli samt regionala missionsledare
Internationella missionärer

Summa anställda

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Sverigearbetet
Utifrån EFS vision och uppdrag har Sverigearbetet,
både på Sverigeavdelningen och i regionerna, setts
över under året. Konferenser och utbildningsdagar
har lyft fram visionen för att hjälpa rörelsen att nå nya
människor med evangeliet.
Under hösten anordnades EFS riksmedarbetardagar
vilket sker vart fjärde år. Temat följde EFS vision och
uppdrag och ville rusta medarbetarna för att leva
mission och växa i lärjungaskap i vardagen.
Internationell mission
EFS har fortsatt sitt långsiktiga missionsarbete under
2019. Vid utgången av året hade EFS åtta utsända
missionärer på heltid i Etiopien och Tanzania, samt
ett antal volontärer på kortare uppdrag. Bland många
andra verksamheter märks särskilt det förstärkta
humanitära samarbetet med organisationen Warsan
i Hargeisa, Somaliland. För första gången på flera år
har EFS fått Sida-medel via Svenska missionsrådet för
ett praktikantprogram för sammanlagt sex ungdomar
mellan 20–30 år. Praktikanterna har fullföljt sin praktik
i Tanzania, Etiopien och Irak under fyra månader.
Johannelund
Johannelunds teologiska högskola har under året
rekryterat flera nya medarbetare. Veronica Widell,
präst i EFS och Svenska kyrkan, som högskoleadjunkt
i praktisk teologi och själavård; David Nyström, doktor
i patristik, som högskolelektor i Nya testamentet; samt
Stefan Lindholm, präst i EFS och doktor i religionsEFS årsredovisning 2019

filosofi, som högskolelektor i systematisk teologi.
Utbudet av läskurser och fristående kurser har
minskats kraftigt för att ge resurser till att återställa
antalet undervisningstimmar i programutbildningar.
En lärare, Beth Elness Hanson, har undervisat på
Ethiopian Graduate School of Theology under våren
2019.

Organisationsförändring
Som ett led i den pågående organisationsförändringen
gick Västsverige och Sydsverige in i den gemensamma
organisationen 2019-01-01.
Fastigheter
EFS fastigheter har under 2019 varit förskonade
från skador och arbetet med att iordningställa efter
vattenskadorna 2017 och 2018 har kunnat slutföras.
Dessutom har ombyggnationer för att möta Johannelunds lokalbehov genomförts samt stora planerade investeringar i ventilation i båda fastigheterna.
Resultatet har bidragit till en avsevärt förbättrad
arbetsmiljö.

Främjandet av föreningens
ändamål
Effekter av EFS verksamhet
Årsredovisningen avser riks och regioner. EFS Verksamhetsplan anger utöver vision och uppdrag, vilka
områden som ska fokuseras på under perioden. Den
gällande verksamhetsplanen sträcker sig över åren
2019–2021.
Fokusområdena i verksamhetsplanen är:
1. Nå nya människor med evangeliet.
På EFS årskonferens 2019 i Örnsköldsvik talade
Arne G Skagen om att nå nya människor med
evangeliet. I samband med konferensen gav
EFS ut hans bok som handlar om samma sak.
Boken sålde slut och har tryckts i en andra
upplaga. Undervisningen har inspirerat många
lokala föreningar till nya initiativ.
		 Flera samlingar i regionerna har under året
arbetat med frågan hur vi når nya människor.
Några regioner har organiserat sig i missionsområden. Det betyder att flera föreningar i ett
närområde möts till bön och gemensamma
strategier för “sitt område”. Arbetet med att
hitta strukturer för missionsområden har under
2019 varit under uppbyggnad.
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2. Nå nya generationer med evangeliet.
EFS och Salt har tillsammans genomfört en
konferens för unga vuxna, Livsväg. Konferensen
syftar till att inspirera och utrusta.
		 Årets Mission i Sverige-konferens hade temat
– Goda nyheter för alla och till alla. Konferensen
samlade präster, diakoner och förtroendevalda.
Konferensen ville uppmuntra till att frimodigt
dela evangeliet.
		 Under 2019 har en arbetsgrupp bildats med
representanter för EFS folkhögskolerektorer
och från EFS ledningsgrupp, för att tillsammans
fundera på hur folkhögskolorna och EFS kan
arbeta tillsammans för att nå nya generationer.
3. Utrustande ledarskap på alla nivåer.
Vart fjärde år samlar EFS sina anställda till
riksmedarbetardagar. Temat för dagarna var EFS
vision och uppdrag. Undervisningen var konkret
och utrustande.
		 Under 2019 har det också genomförts olika
kurser för träning av ledare.
		 EFS internationella mission, som i många fall
genomförs av de olika samarbetspartners EFS
har, gör det möjligt för människor att få bättre
levnadsvillkor och möjlighet till utbildning och
att få utöva sin tro i en kristen gemenskap.
Mål i verksamhetsplanen för Internationella avdelningen var att:
1. Att nå vidare med evangeliet till nya platser
och folkgrupper.
EFS har gett fortsatt stöd till SAT-7, en kristen
TV kanal som sänder TV program i Nordafrika
och Mellanöstern. Genom arbetet med SAT-7 ges
kristna stöd och undervisning på platser där liten
eller ingen kristen närvaro finns. EFS är med och
möjliggör för att nya människor ska kunna komma
till tro. Kanalen når 25 miljoner tittare i 25 länder.
		 EFS har under 2019 fortsatt sitt humanitära
arbete i Somaliland genom samarbete med organisationen Warsan. Genom den får vi möjlighet
att ge bistånd i områden med svår torka och stora
humanitära behov.
2. Inspirera för internationell mission genom
förstärkta relationer och strategisk kommunikation.
Internationella avdelningen har anordnat en lärandedag om rättighetsbaserat arbete (RBA), för
att vara bättre rustade för projekt med Sida-finansiering.
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		 Avdelningen har dessutom för andra året i rad
arbetat fram en ansökan om Sidafinansierade
praktikplatser genom SMR, denna gång med 10
platser.
		 EFS har fortsatt sitt engagemang för utbildning, för vuxna framför allt inom teologi, men
också sjuksköterske- och barnmorskeutbildning
samt ledarskapsutbildning för kvinnor. För barn
och unga har det handlat om vanlig grundskola,
gymnasium och dövskolor.
→ Nyckeltal enligt Svensk insamlingskontroll
2019

2018

2017

2016

Administrationskostnader/Totala
intäkter

5%

6%

8%

10%

Insamlingskostnader/Medel från
allmänheten

3%

4%

5%

5%

81%

91%

82%

96%

Ändamålskostnader/
Totala intäkter

→ Studenter på Johannelund
2019 2018 2017 2016
Personer som läst högskolekurser eller
pastorala kurser

280

300

341

334

Antal sökanden

437

528

516

509

17

22

14

8

6

14

12

7

Antal avlagda examina (högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen)
Prästkandidater på pastoral profiltermin/avslutande praxistermin för EFS

Kommunikation och insamling
EFS Missionstidning Budbäraren (årgång 186) utkommer med tolv nummer per år och har en upplaga om
cirka 14 000 exemplar per månad. Under imprinten
Budbäraren har flera uppmärksammade böcker getts
ut, bland annat Du blir vad du älskar, som av recensenter utnämnts till året viktigaste kristna bok.
Insamlingsverksamheten låg på normala nivåer
fram till sommaren, men tyvärr minskade det en hel
del under andra halvåret. Årsresultatet till riksorganisationen blev fem miljoner under budgetmålet, men
det kompenserades av att testamentsgåvorna översteg
budget med ungefär lika mycket.
Som föregående år har vi också i år fått stor uppmärksamhet i kristen media.
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Resultat och ställning
EFS verksamhet finansieras framförallt genom gåvor
från enskilda givare och föreningar. Den minskning
som vi har sett på insamlingssidan är huvudsakligen
till de generella ändamålen ”EFS mission – där det bäst
behövs”, ”Salt” och ”Johannelund”, medan de riktade
gåvorna sammantagna tvärtom har ökat något. Ökningen av de regionala gåvorna hänger samman med att fler
regioner nu är inne i organisationen.
→ Gåvor till EFS
2019

2018

2017

2016

17 445

20 254

20 092

14 121

4 402

4 003

4 390

4 127

3 713

3 279

3 150

2 684

1 736

2 012

1 869

1 501

59

87

227

253

Afrika svälter

489

590

3 957

9 622

Johannelund

331

418

537

802

Salt

731

1 277

5 336

3 392

998

34 242

35 312

35 220

EFS mission – där det
bäst behövs
EFS internationella
arbete
EFS internationella
projekt
Barn i alla länder
Sverige

Regioner
Summa, årets gåvor

33 110

Testamentsgåvorna fortsatte även under 2019 att överträffa budget.
Verksamheten får också bidrag från Svenska kyrkan,
Kammarkollegiet samt en rad olika stiftelser och
fonder. En stor del av bidragen går till Johannelunds
teologiska högskola.
EFS totala intäkter har ökat med knappt 31 procent,
vilket är en naturlig följd av att fler regioner nu är inne
i organisationen.

Övriga intäkter

Gåvor

→ EFS intäkter

Nettoomsättning

EFS har en trygg och sund ekonomi,
med såväl löpande överskott som en
trygg balans med stort eget kapital.

Föreningsavgifter

Testamenten
EFS årsredovisning 2019

Bidrag
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Flerårsöversikt resultat och
ekonomisk ställning

• Oliver Sjöström, ordinarie ledamot, bosatt i
Uppsala. Utbildad teolog vid Johannelunds teologiska högskola.

→ Flerårsöversikt resultat och ekonomisk ställning
2019

2018

2017

2016

Verksamhetens intäkter

114 593

87 805

71 677

59 651

Verksamhetens kostnader

-99 348 -85 247 -61 184 -62 759

Verksamhetens resultat

15 245

2 558

10 493

-3 108

Årets resultat/resultat efter
finansiella poster

16 694

2 920

10 824

-2 792

Förändring fritt eget kapital

0

1 711

20 689

-3 312

Balansomslutning

90 502

74 138

69 341

47 101

Eget kapital

53 484

36 790

33 714

13 774

Fritt eget kapital

25 372

25 372

23 661

2 972

Förvaltning och
kvalitetskontroll
Styrelsen består av tolv ledamöter. Styrelsen har haft sex
protokollförda sammanträden under året, och har därutöver arbetat i ämnesinriktade utskott och nämnder.
Styrelsen består av:
• LarsOlov Eriksson, ordförande, bosatt i Uppsala.
Docent och högskolelektor, Johannelunds teologiska högskola
• Lillemor Persson, första vice ordförande, bosatt i
Örkelljunga. Pensionerad lärare.
• Tomas Andersson, andre vice ordförande, bosatt i
Viken. Ekonomichef i Helsingborgs pastorat.
• Elin Lycklund Ljunggren, ordinarie ledamot, bosatt
i Alingsås. Präst i Furulunds församling, Partille.
• Börje Lund, ordinarie ledamot, bosatt i Partille.
Ingenjör och egenföretagare.
• Eyassu Tesfay, ordinarie ledamot, bosatt i Sundbyberg. Ingenjör och egenföretagare.
• Roger Wikström, ordinarie ledamot, bosatt i
Skellefteå. Kommunikationsstrateg.
• Maria Andersson, ordinarie ledamot, bosatt i
Vidsel. Musiklärare i Älvsbyns kommun.
• Jan Hallquist, ordinarie ledamot, bosatt i Brämhult. Socionom och ekonom.
• Marie Larsson, ordinarie ledamot, bosatt i Vällingby. Personalvetare.
• Per Moen, ordinarie ledamot, bosatt i Ånäset.
Pensionerad rektor.
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EFS är 90-kontoinnehavare och står under tillsyn av
Svensk insamlingskontroll.
EFS revision har utförts av en auktoriserad revisor
och två förtroendevalda revisorer, vilka föreslagits av
valberedningen och valts av EFS årsmöte.

Framtida utveckling
Arbetet med att implementera EFS organisation fortsätter. För att effektivisera lönehanteringen har EFS
under året påbörjat en digitalisering och det arbetet
kommer slutföras under 2020.
EFS och Salt ser tillsammans över hur vi kan arbeta
med evangelisation i Sverige.
Vi fortsätter att titta på innehållet i våra konferenser
och mötesplatser och ser hur det kan ligga i linje med
EFS fokusområden. Regionerna kommer under året att
göra olika saker, rådslag, konferenser och workshops,
allt för att rusta rörelsen för mission.
Arbetet med folkhögskolorna fortsätter. Under 2020
kommer alla folkhögskolors ledningsgrupper att ha fått
ett besök och fört samtal om vision och samverkan.
Det internationella arbetet fortsätter att utveckla
kontakterna både i Somaliland, Irak och Indien med
målet att kunna vara till stöd för människor i materiell,
psyko-social och andlig utsatthet.
Det arbete som påbörjades 2015 med att uppfylla
Svenska missionsrådets kriterier för att komma ifråga
för ansökan om Sida-finansiering, kommer att fortsätta.
Förutom praktikantplatser räknar vi med att ansöka om
medel från Sida för ett projekt i samarbete med Capni i
norra Irak. Det handlar om fredsprocesser och juridisk
hjälp för diskriminerade minoriteter i regionen.
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Här nämns bara några av Johannelunds nya
satsningar för 2020:
• Ett nytt avtal har skrivits med Missionsgården
Strandhem (ELM) för att erbjuda sammanlagt 60
hp i teologi under nästa läsår, med Daniel Hjort,
präst i EFS och doktor i Nya testamentet, som
Johannelunds examinator.
• En kommunikatör på 75-100 % ska anställas för att
arbeta med Johannelunds marknadsföring, hem
sida och fundraising.
• Johannelund och EFS internationella avdelning
planerar för ett långsiktigt samarbete mellan Johannelund och Mekane Yesus Seminary i Addis Ababa

Förvaltade stiftelser
EFS förvaltar två stiftelser: Stiftelsen Ingeborg och
Martin Rosenius Stipendiefond och Insamlings
stiftelsen för Johannelunds forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet i de båda stiftelserna uppgår
sammantaget till 2,3 MSEK.
→ Eget kapital i förvaltade stiftelser och fonder
2019

2018

2017

2016

Insamlingsstiftelsen

1 298

1 297

1 038

2 128

Roseniusfonden

1 026

878

971

956

Händelser efter årets utgång
Hela vårt samhälle påverkas under våren 2020 av en
viruspandemi och av myndigheters agerande för att
stoppa spridningen. De ekonomiska konsekvenserna
är stora för hela samhället och även EFS räknar med
att påverkas. Värdenedgång i tillgångar redovisas i not
21. Annan ekonomisk påverkan på föreningen är för
tidigt att avgöra när denna årsredovisning lämnas, men
vi följer utvecklingen noga och är redo att vidta de åtgärder som krävs. För övrigt påverkas EFS av inställda
läger, konferenser och av att fysiska möten ersätts med
digitala möten under en period.
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→ Resultaträkning
Not
Föreningens intäkter

1 612

1 653

34 242

35 312

8 165

4 645

2,4

24 214

10 786

5

42 466

26 709

3

Testamentsgåvor
Bidrag
Nettoomsättning

2018

1

Förenings- och medlemsavgift
Gåvor

2019

Övriga intäkter
Summa föreningens intäkter

3 894

8 700

114 593

87 805

Föreningens kostnader
Externa kostnader

6

-27 775

-28 703

Personalkostnader

7

-69 700

-54 653

-1 873

-1 889

Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa föreningens kostnader
Verksamhetsresultat

-0

-2

-99 348

-85 247

15 245

2 558

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från företag med ägarintresse
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

8

8

73

53

1 580

442

40

102

-244

-235

1 449

362

16 694

2 920
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→ Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

9,20

20 304

16 346

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier

10

8 390

9 262

28 694

25 608

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarintressen i övriga företag

11

2 142

2 142

Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

17 079

15 313

Andra långfristiga fordringar

13

6

20

19 227

17 475

47 921

43 083

296

313

2 866

3 134

541

3 072

11 419

9 355

14 826

15 561

0

700

Kassa och bank

27 459

14 481

Summa omsättningstillgångar

42 581

31 055

SUMMA TILLGÅNGAR

90 502

74 138

28 112

11 418

8 678

22 452

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

2, 15

Årets resultat

16 694

2 920

Summa fritt eget kapital

25 372

25 372

Summa eget kapital

53 484

36 790

2 945

3 153

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

2, 15
16

2 084

3 609

5 029

6 762

0

4 270

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

17

Övriga långfristiga skulder

18

19 173

16 127

19 173

20 397

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 270

350

Leverantörsskulder

3 434

3 082

2 700

2 200

5 412

4 557

12 816

10 189

90 502

74 138

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

EFS årsredovisning 2019

19

Assently: e7679b8c0583fc5538cc989773a8d831323895ed781b105487ab69d2f8270d9b2aabd7340a464ed3111afa2a36f828d6b037341f2e79d8d2450b5db8a416dd1e

9

→ Förändring av eget kapital
Ändamåls
bestämda medel

Fritt
kapital

Totalt
eget kapital
36 790

Ingående balans

11 418

25 372

Avsättning 2019

35 220

-35 220

-18 526

18 526

Använt 2019
Årets resultat

0

16 694

16 694

28 112

25 372

53 484

Som ändamålsbestämda medel redovisas gåvor mm som inkommit till ett specifikt ändamål vilket ännu inte har påbörjats eller där anslagen under året understiger den summa som
inkommit. Därutöver redovisas frivilligt fonderade medel som avsatts för fastighetsunderhåll,
pionjärsatsningar, Johannelund samt regionala utvecklingsfonder med mera.

→ Specifikation av ändamålsbestämda medel
2019-12-31

2018-12-31

791

265

Centralt förvaltade medel
Johannelund
Förvaltade gåvofonder
Pionjärfond

90

93

1 465

1 213

Fond för fokusområden

4 988

0

Internationella ändamål

5 620

5 217

Reparationsfond fastigheter

2 288

2 171

15 242

8 959

Norrbotten

1 798

1 371

Sydöst

9 097

167

Mittnorrland

1 531

921

Väst

139

0

Syd

305

0

12 870

2 459

Totalt
Regionala fonder

Totalt

De gamla distriktens fonder är nu i huvudsak överförda till EFS. Dessa överföringar har bokförts som bidrag i resultaträkningen – totalt 11,5 miljoner – och har sedan fonderats för respektive region.
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→ Kassaflödesanalys
2019

2018

15 245

2 558

1 873

1 889

-5

175

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera
– Avskrivningar
– Realisationsresultat
– Avsättningar

-1 733

– Gåva ej omsatt bostadsrätt
Erhållen ränta
Erhållen utdelning
Erlagd ränta
Övrigt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

83
-700

40

102

342

275

-244

-235

2

155

15 520

4 302

17

-112

Förändringar i rörelsekapital
– Ökning(–)/Minskning(+) av varulager
– Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar

735

-2 215

– Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

1 707

-412

Kassaflöde från den löpande verksamheten

17 979

1 563

-4 957

-2 362

-16 837

-3 651

17 081

3 274

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Lämnade lån
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14

-20

-4 699

-2 759

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

3 046

4 401

-3 350

-2 351

-304

2 050

Årets kassaflöde

12 976

854

Likvida medel vid årets början

14 481

13 627

Likvida medel vid årets slut

27 459

14 481

Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

EFS årsredovisning 2019
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Noter
→ Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

Närstående organisationer

Med närstående organisationer avses om inte annat an
ges EFS distriktsföreningar och EFS lokala missions
föreningar, Salt samt stiftelser i anknuten förvaltning.

Resultaträkningen
Gåvor

Gåvor redovisas när dessa har mottagits. Detta innebär
redovisning vid gåvotillfället eller när bindande utfäst
else om gåvan har gjorts och föreningen har övertagit det
bestämmande inflytandet över densamma. Testamentsgåvor redovisas när bouppteckning har upprättats och
testamentet har vunnit laga kraft. Gåvor som utgörs av
annan tillgång än kontanta medel redovisas till bedömt
eller beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. I förekommande fall reduceras marknadsvärdet med beräknad
försäljningskostnad om denna bedöms uppgå till betydande belopp.
Under året har ett stort antal personer arbetat ideellt
för EFS: Med årskonferensen, i styrelsen och dess valberedning, nämnder och råd. EFS har också haft ett antal seniorvolontärer som tjänstgjort i missionsländerna
i olika omfattning. Värdefull tid har också lagts på att
skriva manus, korrekturläsa och redigera texter till böcker. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.

Bidrag

Medel som enligt avtal ställs till EFS förfogande av myndigheter och organisationer intäktsförs i proportion till av
EFS nedlagda kostnader och utbetalda anslag som medlen är avsedda att täcka. Ej kostnadskopplade bidrag intäktsförs vid utbetalning.

Nettoomsättning

Som nettoomsättning redovisas intäkter som till övervägande del hör samman med EFS ändamål och uppdrag,
såsom deltagaravgifter i samband med årskonferens och
läger, intäkt för personal med arbetsplats i lokal förening
samt prenumerationer. Hyresintäkter för Lötenkyrkan och
studentrum återfinns också i gruppen. Prenumerationer
intäktsförs vid fakturering då dessa i vårt fall är att jämställa med gåvor. Övrig omsättning intäktsförs då prestationen utförs.
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Övriga intäkter

Övriga intäkter består till stor del av försäkringsersättning för inträffade fastighets- och lösöresskador.
Intäktsredovisas vid samma tidpunkt som de kostnader
vilka de är avsedda att täcka.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, vilket
innebär att leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda

Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster. Ersättning efter avslutad anställning erläggs enligt avtal.

Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. En materiell anläggningstillgång som
har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning
är väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod. Avskrivning
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
TillgångsslagÅr
Mark
Ingen avskrivning
Markanläggning30
Stomme150
Övriga byggnadsdelar
30-69
Inventarier och installationer
3–41
Konst
Ingen avskrivning

Kundfordringar och övriga fordringar

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

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar avser långfristigt innehav i aktier och andelar och redovisas till anskaffningsvärdet med nedskrivningsprövning enligt nedan. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering).

Nedskrivningsprövning av finansiella
anläggningstillgångar

Vid varje balansdag görs en bedömning om det finns
något nedskrivningsbehov i någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värde
nedgången bedöms vara bestående och redovisas i
resultaträkningen under Resultat från värdepapper
(anläggningstillgångar). Nedskrivningsbehovet prövas
individuellt för värdepappersportfölj och eventuella
övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar.
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Varulager

Varulagret består av böcker för försäljning. Anskaffningsvärdet utgörs av den faktiska tillverkningskostnaden för
respektive boktitel. Vid svårighet att fastställa detta för
en enskild titel har en genomsnittlig andel av försäljningsvärdet använts som anskaffningsvärde. Varje boktitel
värderas individuellt till det lägsta av anskaffningsvärde
och nettoförsäljningsvärde.

→ Not 4. Bidrag
Statliga bidrag
Bidrag från Svenska kyrkan
Bidrag från närstående organisationer
Övriga bidrag
Summa

2019

2018

6 819

4 788

2 113

2 405

13 124

1 718

2 158

1 875

24 214

10 786

Ändamålsbestämda medel

Eget kapital delas in i ändamålsbestämda medel och
balanserat fritt eget kapital. I posten ändamålsbestämda
medel redovisas ännu inte förbrukade gåvor och frivilligt
ändamålsbestämda medel. När organisationen belastas
med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultat
räkningen och återföring av för ändamålet avsatta medel
görs till fritt eget kapital med motsvarande belopp.

→ Not 5. Nettoomsättning

2019

2018

32 357

20 099

Övrig försäljning

7 595

4 185

Hyresintäkter

2 514

2 425

42 466

26 709

Försäljning till närstående organisationer

Summa

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och
visar föreningens in- och utbetalningar uppdelade på den
löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller
finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

→ Not 6. Operationell leasing
och övriga externa kostnader

2019

2018

Insamling, kommunikation

2 201

1 954

Fastighets- och kontorskostnader

6 441

442

Kontorsmaterial, telefon och porto

1 906

275

502

1 921

Revision, konsultkostnader mm

Som likvida medel klassificeras disponibla tillgodo
havanden hos banker och andra kreditinstitut.

Kostnad för branschorg, medlemsavgifter mm

289

1 174

1 992

5 499

Kostnader för förtroendevalda o frivilliga

2 771

2 127

Projektanslag utland

5 886

520

Projektanslag Sverige

1 788

7 754

702

28 703

Kostnader för inhyrd personal

→ Not 2. Bidrag
Under 2019 har de gamla EFS-distrikten i stor utsträckning (11,5 miljoner) fört över eget kapital till EFS. Då
dessa har utgjort separata juridiska personer så redovisas
överföringarna som erhållna bidrag med stor påverkan på
årsresultatet. Överföringarna har dock omgående fonderats till förmån för respektive region, vilket innebär att de
inte har påverkat föreningens fria egna kapital.

→ Not 3. Gåvor
Gåvor innevarande år EFS

2019

2018

27 844

30 225

Gåvor innevarande år Johannelund

331

418

Gåvor innevarande år Salt

731

1 277

5 336

3 392

34 242

35 312

Gåvor innevarande år region
Gåvor i resultaträkningen

Licenskostnader
Diverse övriga kostnader
Summa

3 297

3 289

27 775

25 918

Icke uppsägningsbara leasingavtal
Förfaller till betalning inom ett år

847

309

Förfaller till betalning senare än ett år men
inom fem

431

848

0

0

1 345

1 245

Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Lokaler och kontorsutrustning

Gåvor till EFS innevarande år fördelas på följande ändamål:
2019

2018

17 445

20 254

EFS internationellt där det bäst behövs

4 402

4 003

Internationella projekt

3 713

3 279

EFS där det bäst behövs

Verksamhet i Sverige
Barn i alla länder (BIAL)
Afrika svälter
Summa

EFS årsredovisning 2019

59

87

1 736

2 012

489

590

27 844

30 225
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→ Not 7. Medelantal anställda, personalkostnader
och arvoden till styrelsen
2019

2018

Kvinnor

45

36

Män

52

40

Totalt medelantal anställda

94

76

Antal anställda

Medeltalet anställda är beräknat som arbetade timmar i för
hållandet till normal årsarbetstid. I medelantalet anställda ingår
inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
prisbasbelopp.

→ Not 10. Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar
Årets inköp

Löner och andra ersättningar
Ledande befattningshavare

Det bokförda värdet för fastigheterna är 12 100 kkr för Löten 9:1
(EFS och Johannelund) och 8 205 kkr för Löten 9:4 (Lötenkyrkan).
Taxeringsvärde är inte åsatt fastigheterna på grund av deras karaktär av specialenhet. Marknadsvärde av fastigheterna kan inte
beräknas utan svårighet och har därför utelämnats.

392
13 725

-4 654

-9 523

525
35 985

Ingående avskrivningar

Totalt löner och ersättningar

46 010

36 510

Försäljningar och utrangeringar

14 375

2 577

3 942

54

39

0

0

Därav pensionskostnader för ledande
befattningshavare
Avsatt till pensioner för ledande befattningshavare (avser nuvarande och tidigare befattningshavare)

Årets sociala avgifter samt pensionskostnader har påverkats av
stora återbäringar på personalförsäkringar samt gottgörelser från
pensionsstiftelser

-6 663

607

541

18 242

19 996

-96
14 236

45 469

Därav pensionskostnader

13 725

Utgående ackumulerade anskaffnings
värden

Övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal

2019-12-31 2018-12-31

97

6 490

Årets avskrivningar

-1 481

-1 621

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 038

-4 654

Ej avskrivningsbara inventarier

192

192

Utgående restvärde enligt plan

8 390

9 263

Redovisat värde för inventarierna

8 390

9 263

→ Not 11. Ägarintressen i övriga företag
2019-12-31 2018-12-31

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor

4

Män
Totalt
Antal ledande befattningshavare

3

Berling Media AB, 21 000 andelar
motsvarande 1,7% kapitalandel
Ingående anskaffningsvärde

2 142

2 142

Bokfört värde

2 142

2 142

Marknadsvärde

3 940

3 544

8

9

12

12

1

1

Marknadsvärde är beräknat som ej korrigerat substansvärde per
2018-12-31.

→ Not 8. Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid försäljningar

2019

2018

1 310

220

Ingående anskaffningsvärde

270

222

Investeringar under året

16 837

3 651

1 580

442

Försäljningar/avyttringar

-15 071

-3 054

17 079

15 313

4 000

6 119

12 062

7 259

Utdelningar
Summa

→ Not 9. Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffning
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

14

→ Not 12. Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31 2018-12-31

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

15 313

14 716

2019-12-31 2018-12-31
28 758

26 788

4 350

1 970

0

0

33 108

-12 412

28 758

-12 142

0

0

-392

-270

-12 804

-12 412

20 304

16 346

Räntebärande tillgångar
Aktiefonder
Enskilda aktier
Totalt marknadsvärde

1 017

1 935

17 079

15 313

19 852

16 319

Innehavet består av en mix av ränte- och aktiefonder samt högutdelande enskilda aktier. Värdering sker enligt portföljmetoden totalt för
samtliga tillgångar.		
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→ Not 13. Andra långfristiga fordringar

2019-12-31 2018-12-31

Löneförskott, långfristig del

6

20

→ Not 14. Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

5 802

1 912

274

4 565

2 028

1 923

Försäkrings- och skadeersättning
Närstående föreningar, del av personalskuld med mera
Övriga interimsposter
Summa

2019-12-31 2018-12-31
Fastighetsinteckning

7 000

7 000

→ Not 21. Händelser efter årets utgång

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna gåvor och testamenten

→ Not 20. Ställda säkerheter och panter

3 315

955

11 419

9 355

Hela vårt samhälle påverkas under våren 2020 av en
viruspandemi och av myndigheters agerande för att
stoppa spridningen. Faktisk påverkan för EFS som konstaterats fram till årsredovisningens avgivande är en
värdenedgång i placeringar, se specifikation nedan.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Realiserad värdeökning vid försäljning 2020

→ Not 15. Avsättning för pensioner
och andra förpliktelser

774

Ej realiserad värdenedgång på kvarvarande portfölj

-2 884

(avser värde 31/3 2020)

-2 110

2019-12-31 2018-12-31

Avsättning för tjänstepension

2 945

3 153

Avsättning för pensioner avser tjänstepensioner intjänade före 1993
och omfattar på balansdagen 35 (föregående år 37) tidigare eller
nuvarande anställda

→ Not 16. Övriga avsättningar

→ Not 22. Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet, 25 372 kkr,
överförs i ny räkning.

2019-12-31 2018-12-31

Medarbetardagar

1 776

Övriga avsättningar
Summa

3 279

308

330

2 084

3 609

Övriga avsättningar avser begravningskassa och testaments
förpliktelser.

→ Not 17. Skulder till kreditinstitut

2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga skulder som förfaller
till betalning senare än fem år efter
balansdagen:

0

2 868

Summa

0

2 868

Banklånet är löst i förtid 2020-01-21.

→ Not 18. Övriga långfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31
Föreningsinlåning

10 954

8 240

Salt

3 237

2 970

ELC Eritrea

4 898

4 793

Övriga
Summa

→ Not 19. Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Personalkostnader
Övriga poster
Summa

EFS årsredovisning 2019

84

124

19 173

16 127

2019-12-31 2018-12-31
5 209

4 087

203

470

5 412

4 557
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Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-21 16:59:51 (CET)

Lillemor Persson, 1:a vice ordförande
lillemor54@telia.com 195403178501
81.237.177.74
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 08:56:35 (CET)

Nils Thomas Andersson, 2:a vice ordförande
tomas.andersson@svenskakyrkan.se 196104183956
195.67.168.11
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-21 20:06:57 (CET)

Maria Andersson, Ledamot
aairam61@gmail.com 196106128587
78.66.178.162
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 07:34:14 (CET)

Jan Hallquist, Ledamot
jan.hallquist@live.com 195903115730
213.238.250.239
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-21 13:03:57 (CET)

Marie Larsson, Ledamot
marie.al.larsson@gmail.com 199011240760
158.174.186.52
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 08:12:04 (CET)

Börje Lund, Ledamot
alfborjelund@gmail.com 194306225915
212.181.61.114
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 12:57:58 (CET)

Elin Lycklund Ljunggren, Ledamot
elin.lycklund@svenskakyrkan.se 198001115545
83.209.9.167
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Per Moen, Ledamot
per.moen55@gmail.com 195502085052
46.236.104.133
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 09:07:44 (CET)

Oliver Sjöström, Ledamot
oliversjostrom91@gmail.com 199106053979
195.67.168.11
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 08:24:37 (CET)

Eyassu Tesfay, Letamot
eyassu_tesfay@hotmail.com 195001017937
83.209.108.74
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 08:36:20 (CET)

Matz Sune Roger Vikström, Ledamot
roger.wikstrom@tr.se 196305220177
95.155.229.39
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 16:11:59 (CET)

Malin Åkesson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig
revisor
malin.akesson@pwc.com 198502151460
84.17.219.58
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-22 21:42:29 (CET)

Per Eriksson, Förtroendevald revisor
perbericsson@comhem.se 196507031612
188.149.88.189
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-24 14:51:07 (CET)

Sven Karlsson, Förtroendevald revisor
sven51.karlsson@telia.com 195105092430
81.234.34.231
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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