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Kyrkorådetavgerföljandeårsredovisning.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Uppgift och verksamhet
Lundby församling (252004-3288) är en församling inom Svenska kyrkan. Den ingick fram till

2017-12-31i GöteborgskyrkligasamfäUighet(252003-1234),menblevdärefteren egen
organisation. Den gmndläggandeuppgiften är "fira gudstjänst,bedrivaundervisningsamt utöva

diakoniochmission". Syftetäratt människorskakommatill tro, en kristen gemenskapskapasoch
fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta uttrycks i församlingens
verksamhetsidé på följande sätt:
Ur jbrsamlingsinslruktionen:
Tillsammans ärvi mycket mer

Svenskafyrkan är enevangelisklutherskkyrkaochären delav denvärldsvidakyrkan. Uppdraget
att vara kyrka i Lvndbyförsamlinggi-undas i Svenskakyrkans tro och bekännelse.

Detformas i samspelmeddetlokalasamhälletochalla demänniskorsomJustnu lever sinaliv inom
församlingensgränser. Limdbyförsamlinglymmer en stor mångfaldav människorochsammanhang.
Kyrkansbidragi mångfaldoch sammanhangär attförmedlabudskapetomnäi-varoavJesusKristusoch
helaevangeliet, Tidigareförsamlingsinsfj-ukfionhar lett till attförsamlingensverksamhetsidéformerats:
att skapa synliga, attraktiva och öppnamötesplatser därvca-och en som bor eller vistas iLundby
församling kan möta sig själv, möta andra och möta Gvd, och dar detfinns utrymme för lärande i h-isten
tro och mänskligt växande. Delta är giltigt förförsamlingens uppgift i alla aspekter av det

grundläggandeuppdragetenligt kyrkoordningen. Församlingenvill sprida levande tropåJesusKristes
och hopp in i världen.

Organisation

Lundbyförsamlingharfem distrikt; Biskopsgården,Brämaregården,Kyrkbyn-Älvstrandea,
Länsmansgårdensamt Tolered.

Församlingenharingen egenbegravningsverksamhetutaningåri Göteborgs
begravningssamfällighet.

Försanilingenbedrevskattepliktignäringsverksamheti formav en förskolamedkoimnunalabidrag
till ochmed augusti 2020 närförskoleverksamhetenavvecklades.
Församlingenhar sitt sätei Göteborgskonunun.

I församlingensårsredovisningangesbelopp i tusentalskronor(tkr) om ingetannatanges.
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträdde under 2020 vid tre

tillfällen. Kyrkorådet ärförsamlingens verkställande organ (styrelse) som ansvarar for den löpande
verksamheten och forvaltaingen. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott som förbereder

kyrkorådetssammanträdeoch ärendentill kyrkorådetsamtett ekonomi-och fastighetsutskottsom
förberedervissaärendeninfor arbetsutskottet. Kyrkorådetsammanträddevidnio tillfällen under
2020.

I vart och ett av defem distrikten finns ett distriktsråd.Kyrkorådethardelegeratvissauppgiftertill
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distriktsrådenvilket tydliggjorts i en instruktion fördistriktsråd.
Utöver gällande lagstiftning och förordningar etc., tillämpar församlingen inomkyrkliga regelverk
och dokument såsom kyrkoordningen (KO), Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB),
Kyrkostyrelsens redovisningsråd for Svenska kyrkan (t^RED), försaiiilingsinstruktion och
medelsförvaltningspolicy. Inom personalområdet tillämpar församlingen Svenska kyrkans
kollektivavtal. Församlingen har även upprättat olika typer av policies.
En ny församlingsinstruktion för Lundby församling utarbetades under 2019 och togs i bruk under
2020.
Verksamhetsinformation

2020

2019

2018

2017

28306

44764

44741

45 138

11365

19147

22262

23908

1587

9730
226
36
322

9517
246
42
365

9085

152
48
304
45
52
440

32

39

ungdomsverksamhet
- varav antal körmedlemmar

456

682

639

646

105

253

231

269

- varav antal förskolebarn

16
164
64

20
304
196

21

392

19
296

167

86

ungdomsverksamhet

3231

11424

12443

9549

Anta] besökare i vuxenverksamhet

4578

13418

12598

12214

Antal gudstjänstdeltagare(i samtliga
gudstjänster)
- varav antal deltagare i kyrkliga

handlingar
- varav antal nattvardsgäster
(komiiiunikanter)

Antal döpta
Antal konfirmerade

Antal begravningsgudstjänster
Antal vigselgudstjänster
Antal aktiva inträden
Antal aktiva utträden

261
22

385
37

41

51

73

525

623

886

Fastagrupper
Antal deltagarei barn- och

Antal deltagarei vuxenverksamhet
- varav antal körmedlemmar

Öppenverksamhel
Antal besökare i barn- och

Kommentarer tUI antalet kyrkliga handlingar, deltagare och besökare
Under 2020 har vårverksaiithetpåverkatsav de restriktioner som Folkhälsomyndigheteninfort.
Möjligheten av att delta i olika verksamheter har kraftigt begränsats och flera verksainheter har inte
kunnat genomföras överhuvudtaget. En del verksamheter har kunnat ställas om genom att vara digitala,
t. ex. gudstjänster och digital bamrytmik, eller utoinhus t. ex. förälder-bamverksamhet och en del öppen
verksamhet. En stor del av musikverksamheten har fått ställas in. Begravningsverksamheten har hela

tiden kunnathållasigångmen medkraftigarestriktioner gällandeantal deltagarepertillfälle. Antalet dop
har minskat kraftigt.
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Resultat och ställning

Detekonomiskaresultatetfor2020ärpositivtochmedförenökningavdetegnakapitaletmed3 371 tkr.

Åretsresultat avvikerpositivt med6 942tkrjämförtmedbudgetfor2020.Coronapandemin harmedfört
storabegränsningari verksamhetenochlägrepersonalkostnaderpågrundavsjukskrivningarochstatligt
stöd.

Målsättkapital

Kyrkofullmäktige har 2020-09-07 beslutat att fastställa målkapitalet till 85 000 tkr. Eget kapital
överstigerfastställt målkapitalmed 33 643 tkr (114 000 tkr år 2019).

FIerårsöversikt

Allmännaförutsättningar
Tillhörigaper den 31 december (antal)
Tillhörigaper den 31 december(andel av
invånarna, %)

Kyrkoavgift exkl. stiftsavgift (%)
Medelantalet anställda

Resultat ftkr)
Verksamhetens intäkter

2020

2019

2018

29173

30191

30950

33, 87
0, 81
69

35, 90
0, 81
68

36, 80

67702

73207
9113
182

0,81
65

Resultat från finansiella investeringar

1261

Årets resultat

3371

72 492
6141
1019
7160

67785

70372

2544

5473

69453
6746

60, 39

57, 80

53, 10

4, 04

3,70

3,60

l 000

1000
108 113
90,70
9,40

Verksamhetens resultat

Kyrkoavgiftexkl. stiftsavgift. (tkr)
- varav slutavräkning (tkr)

2 110

9295

Personalkostnader/verksamhetens intäkter

Av- och nedskrivningar/verksamhetens
intäkter (%)

Ekonomiskställning
Fastställt mål för det egna kapitalets storlek

(tkr)
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

Värdesäkringav eget kapital (%)
Likviditet (%)

85000
118643
92, 19
2,92
194, 78

115272

92, 00
6, 60
192, 80

171,20

Definitioner

Kyrkoavgift (%) - Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Begravningsverksamhetens nettokostnader - Begravningsverksamhetens totala kostnader minus

Övrigaintäkter och Ränteintäkter
Varavslutavräkning- Förförklaringseredovisningsprinciper,
Personalkostnader/verksamhetsintäkter(%) - Uppgiftenberäknassomresultaträbiingens
personalkostnader dividera! med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.

l<
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Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) - Uppgiften beräknas som resultaträkningens avoch nedskrivningar av anläggningstillgångar dividera! med resultaträkningens summa verksamhetens
intäkter.

Soliditet (%) - Uppgiftenberäknassomutgåendeegetkapital dividera!medbalansomslutningen(totala
tillgångar i balansräkningen).
Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividera! med ingående eget
kapital.

Likviditet(%) - Uppgiftenberäknassomutgåendeomsättningstillgångardivideratmedkortfi-istiga
skulder.

Väsentligahändelserunder räkenskapsåret
Coronapandemin har påverkat all verksamhet i församlingen under 2020. Det återstår att se hur
kyrkoavgiftsnettot från2022 och framåtpåverkas.
En verksamhetsförändring som genomförts är att förskoleverksamheten avvecklades efter augusti 2020.

Finansiella instrument

Församlingensriktlinjer förkapitalförvaltningenregleras i ett av kyrkofullmäktigefastställt
medelsförvaltningsreglemente.Gällandereglemente antogs under år 2018 och innehållerbland annat

etiskakriterier förplaceringsval, avkastningsmålsamtregler förportföljsammansättning.Vidutgången
av 2020 hadeförsamlingenslångfristigavärdepappersinnehavett marknadsvärdeom 43 387 tkr

(40 224tkr).
2020börjadestarkt, men i mars kom en kraftig nedgång.Resten av åretprägladesav en stark
återhäintning.

Framtida utveckling samt väsentligarisker och osäkerhetsfaktorer
Plan
2023
Kyrkoavgift

67894

Plan
2022
64703

Ekonomiskutjämning

-8776

-7165

-6690

-5810

59118

57538

57709

61975

Utfall
2020

Beslutad

2021
64399

67785

Förändring
2020 -

2021 (%)
-5
15

Från2021 gällerden nya ekonomiskautjämningentill 100procent.
Effekterna av coronapandemin på kyrkoavgiften kommer att kunna beräknas mer exakt efter sommaren
2021. Avgiftsberäkning enligt vårmodellen från Svenska kyrkan nationellt indikerar att
kyrkoavgiftsnettot kan bli 500 tkr lägre för 2022 och 500 tkr högre för 2023.

Tillstånds- eller anmälningspliktigverksamhet enligt miljöbalken
Församlingenbedriver ingen enligt miljöbalken tillstånds- eller anmähiingspliktigverksaiiihet.
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Kollekter
Förmedladerikskollekter
Fönnedlade stiftskollekter

Förmedladeförsamlingskollekter
Församlingskollektertill egen
verksamhet
Summa kollekter

2020

2019

2018

48
15
38

74
26

74
29

205

239

16

47

52

117

352

394

Kollekter tas upp i samband med offentlig gudstjänst eller andaktsstund. En riks- el]er stifitskollekt tas
upp till samma ändamål och på sanuna dag i hela landet/hela stiftet. Kollektändamål och dagar fastställs

avkyrkostyrelsen respektivedomkapitlet. Församlingskollekterbeslutasi församlingen.Enförmedlad
törsamlingskollekttas upptill förmånförenannanjuridiskperson. Fönnedladekollektertas inte upp i
församlingens/samfallighetensresultaträkning.
Förvaltade stiftelser

Församlingenförvaltar7 (7) stiftelser med ett totalt utgåendeeget kapital om 12 582 tkr (l l 393 tkr).
Församlingens resultat och stälhiing i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Not

Tkr

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

67785

70371

-5810
112

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgifit
Ekonomiskutjämning
Utdelning frånprästlönetillgångar
Erhållnagåvor
Erhålhiabidrag
Nettoomsättning

4

16

-4417
112
51

5

3743
1808

3292
2872

48

211
72492

2
3

6

Övrigaveiksamhetsintäkter

67702

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Övrigaexterna kostnader

7,8

Personalkostnader

9

Av- och nedskrivningarav materiella
anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat

Resultat från finansiellainvesteringar
Resultat från finansiellaanläggningstillgångar

-21 970
-40 884

-21 830
-41 870

-2738

-2651

-65 592

-66 351

2110

6141

10
1090

587

171

432

Resultat efter finansiella poster

3371

7160

Årets resultat

3371

7160

Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

12

41377

38 395

13

2788

2130

137

l 825
42350

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
AnIäggningstUlgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnaderoch mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågåendenyanläggningaroch förskottavseende
materiella anläggningstillgångar

11

14

44302

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

15

38959

37826

Långfristigfordranbegravningsverksamhet

16

25 857
64817
109119

25857
106 034

79

252

232
3541

542
824
1618

16032
19 573

19191

128 692

125 225

Summa anläggningstillgångar

63683

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övrigafordringar
Förutbetaldakostnaderoch upplupnaintäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

17

18

3230

17574

k
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Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

115272

108 112

3371

7160
115272

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat

Åretsresultat

118643

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Övrigaskulder
Villkorade bidrag
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER

20
21
22

l 837
56

2114

3059
24

83

5073

2999
24
4734

10049

9953

128 692

125 225
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Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Förändringav eget kapital
Eget kapital 2019-01-O l
Omföring av föregående års
resultat

Åretsresultat
Utgående balans 2019-12-31
Ingåendebalans2020-01-01
Omforingav föregåendeårs
resultat

Balanserat
resultat

Åretsresultat

kapital

98817

9295

108112

9295

-9295

o

7160

7160

108112

7160

115272

108 112

7160

115272

7160

-7160

o

3371
115272

3371

3371
118643

Åretsresultat

Eget kapital 2020-12-31

Summa eget
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Den löpandeverksamheten
Rörelseresultat
Rörelseresultat

2110

6 141

2110

6141

Justeringar förposter som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar

2738

2651

Övrigaposter som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta

535

172

206
432

Erhållenutdelning
Kassaflödefrån den löpandeverksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

554

380

3999

3669

Kassaflödefrånförändringi rörelsekapital, långfristig
gravskotselskuld och begravningsverksamheten
Minskning/ökningav kortfristiga fordringar

Ökning/minskningavkortfristigaskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1924

421

96
4281

-l 118
9113

Investeringsverksamheten

-4690

-3 125

14997

-11214
4907
-9432

Förvärv/tillverkningav materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljningav finansiellaanläggningstillgångar
Kassaflödefrån investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvidamedel vid åretsbörjan

13864
-5823
-l 542
17574

Likvida medel vid årets slut

16032

-319
17892
17573
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Noter
Tkr
Not l Redovisnings- och värderingsprinciper
Lundby församling (252004-3288) ären församling moin Svenska kyrkan. Den ingick fram till

2017-12-31i Göteborgskyrkligasamfällighet(252003-1234),menblevdärefterenegenorganisation.
Församlingen övertog de tillgångar, skulder och eget kapital som tillhörde verksamheten per denna dag i
ochmeddelningenav Göteborgskyrkligasamfällighet.
Församlingens redovisning harupprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och

Bokföringsnämndens BR-IAR 2012:7 Årsredovisning och koncernredovismng (K3~). Vidare tillämpas
rekommendationer utgivna av Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, KRED.
Redovisningsprinciperna äroförändrade i jämförelse med föregående år, om inget annat anges.
Intäktsredo^isning
Intäkterredovisastill det verkliga värdeav vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Kyrkoavgift

Svenskakyrkanshuvudintäktutgörsavkyrkoavgiften. I enlighetmedlagom avgifttill registrerat
trossamfundfårSvenskakyrkan statlighjälpmeduppbörd,taxeringoch indrivningav
kyrkoavgiftsmedlen.Detslutligautfallet av kyrkansavgiftsunderlagerhållsförstt\'å årefter
avgiftsgrundandeåroch därförärSvenskakyrkanberätägadatt uppbaraett förskottfi-ånstaten, fördelat
med en tolftedel per månad. Samtidigt med utbetalningen av förskottet sker en avräkning av det slutliga
avgiftsunderlaget två årtillbaka. Kyrkoavgiften intäktsredovisas i takt med utbetalningarna frånstaten.
Erhållnagåvoroch bidrag

Erhållna gåvor redovisas som intäkt i den period de mottagits. Bidrag och offentliga bidrag
intaktsredovisasefterhandsomvillkor som ärförknippademedbidragenuppfylls. Bidragtill
anläggningstillgångar harreducerat anskaffningsvärdet på anläggningstillgångarna.
Leasing

All leasing, bådenärpastoratet ärleasetagare och leasegivare, redovisas som operationell leasing dvs.
leasingavgiftema, inklusive en första förhöjdavgift, redovisas som intäkt/kostnad linjärt över
leasingperioden. Uppgifterna om avgifter i noten ärredovisade i nominella belopp. Med leasingperiod
avses den periodsom leasetagarenharavtalatatt leasaen tillgång.
Skattepliktignäringsverksamhet
Församlingenbedriver, förutomsin ideellaverksamhet, näringsverksamhetsomärskattepliktig. Aktuella
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller påbalansdagen. Uppskjutna skatter
värderasutifrånde skattesatseroch skattereglersomärbeslutadeförebalansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisasi denutsträckningdetärsannoliktatt avdragetkan avräknasmot överskottvid framtida
beskattning.

Fordringaroch skuldernettoredovisasendastnärdet finnsen legalrätttill kvittning.

Aktuell skatt,liksom,i förekommandefall, förändringi uppskjutenskatt,redovisasi resultaträkningen
om inte skatten ärhanterlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital, då
skatteeffekten redovisas där.
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Ersättningtill anställda
Löpandeersättningartil] anställdai form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsiors i takt med
att de anställdautför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det
årpensionen tjänasin.
Inkomstskatt

Församlingensinskränktaskattskyldighetregleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
I den mån forsainlingen bedriver näringsverksaiiihet är huvudregeln att näringsverksamheten är
skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det

alhnännyttigaändanåleteller ärhävdvunnenfinansieringskälla.Ävennormalt sett skattepliktig
näringsverksainhet kan i vissa fall undantas frånbeskattning om huvudsaklighetsprincipen ärtillämplig.
Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 %

användsfor att främjadet allmännyttigaändamåletalternativt att hyresinkomsternaharnaturlig
anknytning till det allmännyttiga ändamålet.
Församlingen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
sairiiällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Materiella anläggningstillgångar
I församlingenfinns materiella anläggningstillgångarredovisade enligt två olika definitioneri K3:
Som grundregel gäller att en materiell anläggningstillgångär en fysisk tillgångsom innehasföratt
bedrivanäringsverksamhet(ge ekonomiskafördelar/kassaflöde).
För ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång också omfattar fysisk tillgång som innehas för
det ideella ändamåletävenom grundregeln inte äruppfylld.
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då församlingens ändamål är
religiös verksamhet.

Nedskriviiingsprövning sker alltid for sådana tillgångar som inte längre uppfyller något av kraven ovan
för att definieras som materiella anläggningstillgångar.

Inventariermed ett anskaffningsvärdeunder50%avprisbasbeloppetharutifrånväsentlighetsbedömning
redovisats som kostnad.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffiiingsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdetingårutgifter som direkt kan hänförastill fön^ärvetav tillgången.
Bidrag och offentliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens
anskaffningsvärde.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter dar skiltaaden i förbrukning förväntas
vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separataenheter utifrån vaqe komponents nyttjandeperiod.
När en kompoiient i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvafvarande del av den gamla
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komponentens bokförda värde och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökari förhållandetill tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.

Utgifterfor löpandereparationochunderhållredovisassomkostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av enmateriell anläggningstillgång

redovisas som Övrigaverksamhetsintäkter respektive Övrigaverksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt övertillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjäravskrivningsmetodanvänds.
Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Markanläggning

Byggnader(komponentuppdehiing)
Bilar

Datautrustning

Övrigainventarier, verktyg och installationer

10-50 år
5-50 år
5-10 år
3-5 år
5-10 år

I sambandmed övergångentill K.3, som gjordestidigareav Göteborgskyrkligasamfällighet,delades
vissaav församlingensmateriella anläggningstillgångarupp i komponenter.
Dåanvändes den förenklingsmodell som Svenska kyrkans redovisningskoimnitté (KRED) tagit fram,
KRED2017:2MateriellaanläggningstillgångarenligtK3 förkyrkobyggnader,uppfördaföreår2000och
medett redovisatvärdeperden 31 december2013 som understiger5 miljonerkronor.
Förenklingsmodelleninnebärkortfattatatt ingåenderedovisatvärdeper l januari2013 harfastställtssom

Övergångspost.Övergångspostenskrivs avmed4 % per årmeden linjäravskrivning dvs denärhelt
avskriven efter25 år.Tillkoiiunandekomponenterpåkyrkobyggnadenaktiverasochskrivs av utifrån
bedömdnyttjandetid.

Nedskrivningarav materiella anläggningstillgångar

Närdetfinnsenindikationpåattenmateriell anläggningstillgångsvärdeharminskat,görsenprövning
av nedskrivningsbehov. Förtillgångar som tidigare skrivits ner görsper varje balansdag en prövning av
om återföringbörgöras.

Materiella anläggningstillgångarskrivsnedenligttvåhuvudmetoderberoendepågrundenför
klassificering som materiell anläggnmgstillgång. Materiella anläggningstillgångar som används för att ge
ekonomiska fördelar/kassaflöde skrivs ned enligt reglerna i K3, kapitel 27. De materiella
anläggningstillgångar som innehas fördet ideella ändamålet skrivs ned enligt kapitel 37, därdet finns en

grund-ochenforenklingsregel.Tillämpadmetodförnedskrivningarbeskrivsi tilläggsupplysning i
förekommande fall.
Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K.3, kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffaingsvärdet.

l/
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Finansiella instrument som redovisas i balansräkningeninkluderarvärdepapper,kundfordringaroch
övriga fordringar, kortfi-istiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instmmenten redovisas i
balansräkningennärförsamlingenblir part i instrumentets avtalsmässigavillkor.
Finansiellatillgångartas bort från balansräkningennärrätten att erhållakassaflödenfrån instrumentet
har löpt ut eller överförts och församlingen har överfört i stort sett alla risker och fönnåner som är
förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort frän balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller påannat sätt
upphört.
Långfristigavärdepappersinnehav- portföljvärdering
Församlingen har definierat en värdqiappersportfölj. Portföljen ingår i posten andra långfristiga
värdepappersinnehavi balansräkningen.Förde instrument som ingåri tillämpasvärderingsprincipenpå
portföljen som helhet. Det innebäratt vid prövningav lägstavärdets princip/prövningav
nedskrivningsbehovavräknasorealiseradeförlustermot orealiserade vinster inom portföljen.
Kundfordringar och övrigafordringar

Fordringarredovisassom omsättningstillgångarmedundantagförpostermedförfallodagmerän 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntasbli inbetalt efter avdragfor individuellt bedömdaosäkrafordringar.
Kortfristiga placeringar

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

Låneskulderoch leverantörsskulderredovisas initialt till anskaffningsvärdeefter avdrag for
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisadebeloppet från det belopp som skaåterbetalasvid
förfallotidpunktenperiodiserasmellanskillnaden som räntekostnadöverlånets löptidmed hjälpav
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Avsättningar
Med avsättningar avses förpliktelser på balansdagen som är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt dåde ska infrias. Avsättningredovisasmed det belopp som
motsvarar den bästauppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysenupprättas enligt indirekt metod och visar församlingensin- och utbetalningar
uppdeladepålöpandeverksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida

medel klassificerarförsamlingen,förutomkassamedel, disponiblatillgodohavandenhos bankeroch andra
kreditinstitut, kyrkkontot samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats.

Eventualforpliktelse
En eventualförpliktelse är
- en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftasav att en eller flera osäkraframtids händelsersom inte ligger inom församlingenskontroll,
inträffat eller uteblir eller
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- en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller

avsättningeftersomdetinte ärsannoliktattettutflödeavresurserkominerattkrävasforattreglera
förpliktelsenellerförpliktelsensstorlekintekanberäknasmedtillräckligtillförlitlighet.
Eventualforpliktelser ären samnaanfattande beteckning påsådana garantier, ekonoiniska åtaganden och
eventuella förpliktelsersom intetas upp i balansräkningen.
Eventualtillgång
En éventualtillgångären möjligtillgångtil] följd av inträffadehändelserochvars förekoinstendast

bekräftasavatten ellerfleraosäkraframtidahändelser,sominteliggerinomförsamlingenskontroll,
inträffareller uteblir.

Omräkningav utländskvaluta
Fordringaroch skulderi utländskvaluta värderastill balansdagskurs,vilket ärväxelkursenpå
balansdagen.

Not 2 Ekonomisk utjämning

Alla församlingarochpastoratomfattasav ett inomkyrkligtutjämningssystem.Syftetmedutjämningen
äratt omfördela en del av kyrkoavgiften och därigenom bibehålla en rikstäckande kyrklig verksamhet.
Kyrkomötetbeslutarom kriterierna for utjämningen.
Not 3 Utdelning från prästlönetillgångar
Församlingen har 0, 744% (0, 744%) andelar i avkastningen fi-ån de stiftsvis förvaltade
prästlönetillgångaiiia, vilket gav en utdelnmg på 112 tki- 2020 (l 12 tkr år2019).

Prästlönetillgångama Sr stiftelseliknande fönnögenheter. Minst 50 % av avkastningen gårtill

församlingarochpastoratsom harandelari avkastningenochresterandegårtill detinomkyrkliga
utjäimiingssystemet.Andelarnainnebäringetinflytandei förvaltningenoch gårej helleratt överlåta.
Not 4 Erhållna gåvor
2020

2019

Församlingskollekter till egen verksamhet
Gåvatill församlingensverksamliet

16

47

o

4

Summa

16

51

Gåvorredovisadei resultaträkningen

Församlingen har under året mottagit ett nattvardskärl innehållandes vinkanna och kalk och en stela.

Församlingens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har 105 (149) personer
varit engagerade i olika delar av verksamheten påideell basis.

u
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Not 5 Erhållnabidrag
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Kyrkoantikvariskersättning

Övrigabidragfrånstiftet
Driftbidragtill kyrkans förskola
Arbetsmarknadsbidrag
Bidragtill egen specificeradverksainhet

Övrigabidrag
Summa

2020

2019

994

o

o

4

1274

2284

507

547

582
386

439
19
3292

3743

Not 6 Nettoomsättning
Hyresintäkter
Deltagaravgifter
CIearingintäkter

Övrigaintäkter

2020
264
56
542
947

740
l 132

1808

2872

2019

659
340

Not 7 Leasing
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2020
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

Underperiodenkostnadsfördaleasingavgifter

2019

324

25

600
o

386
375

924

786

2020

2019

Den operationella leasingenutgörsav inventarier samt av en transportbil.
Framtidaleasingavgiftemaredovisastill nominellt belopp.

Not 8 Ar\'ode och kostnadsersättningtttl revisorer
Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag

84

84

84

84

13

17
17

Övrigavalda revisorer
Revisionsuppdrag

13

Med revisionsuppdrag avses arbetsuppgiftersom det enligt lag ankommer påförsamlingensrevisorer att
utföra,rådgivningeller annatbiträdesom föranledsav iakttagelservid sådanaarbetsuppgiftersamt
verksamhetsrevision och granskning av kollekträkenskaperenligt kyrkoordningen.

l/
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Not 9 Personal

Medelantalet anställda
Kviimor
Män

2020

2019

51

53

18

15

69

68

I medelantalet anställda ingårinte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt
prisbasbelopp23 650 kr (23 250kr). Dettahargjorts med stödav BFNAR2006:11.
Könsfördelningen i
kyrkorådet och bland
ledande befattningshavare

Antal påbalansdagen
2020-12-31
Kvinnor

Antal påbalansdagen
2019-12-31

Män

Totalt

Kyrkorådsledamöter

5 4

9

549

Ledandebefattningshavare

l

l

l

Löner,arvoden och andra ersättningar
Ledamöteri kyrkoråd
Anställda

Kvinnor

Män

Totalt

l

2020

2019

94]

914
27 384
28299

27953
28894

Arvoden till förtroendevalda i kyrkofulhnäktige, kyrkoråd, m. H. organ redovisas i resultaträkningen på
raden Personalkostnader.

Arbetsmarknadsbidrag
Under året erhållet arbetsmarknadsbidrag

2020

2019

507

547

Ersättning til] ordföranden i kyrkorådet

2020

2019
36

Till ordförandeni kyrkorådetharersättningutgåttmed
Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnaderexkl. särskild löneskatt

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

36
2020
1672
8998
10670

2019
l 778
9468
11246

Församlingenharingaövrigautfästelserompensionereller avgångsvederlagtill personeri ledande
ställning.

Not 10 Resultat från finansiella investeringar
2020

2019

172
554

432
380

Resultat från finansiellaanläggningstillgångar
Räntor

Utdelning
Realisationsvinster

536

207

1262

1019
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Not 11 Anläggningstillgångar som inte får redovisas i balansräkningen
Församlingen innehar tillgångar som enligt kultunniljölagen (SFS 1988:950, 4 kap) ska bevaras,

förtecknasoch vårdasenligt lagensregler. Tillgångarnafinnsupptagnai särskildförteckning.Det går
inte att koppla tillgångarnatill mätbaraekonomiskafördelari framtidenoch postensanskaffningsvärde
eller värdekan inte mätaspåett tillförlitligt sätt.

Not 12 Byggnaderoch mark
2020-12-31

2019-12-31

104 399
6368
-96

104 297

110 672

104 399

Ingåendebidrag och offentligabidrag

-562

-562

Åretsbidragochoffentligabidrag

-994

o

1556

562

Netto anskaffningsvärde

109116

103 837

Ingåendeavskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-65 442

-63 113

96
-2393

-2 329

-67 739

-65 442

41377

38395

Ingåendeanskafifningsvärden
Iiiköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgåendeackumulerade anskaffningsvärden

Utgåendeackumulerade bidrag och offentliga bidrag

Åretsavskrivningar
Utgåendeackumulerade avskrivningar

Utgåenderedovisat värde

102
o

o

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Ingåendeanskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5268
1004
-595

4316

5677

5268

Netto anskaffningsvärde

5677

5268

Ingåendeavskrivningar

3 138

-3221

Försäljningar/utrangeringar

595
-346
2888

396
-313
-3138

Ingående nedskrivningar

o

o

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgåendeackumulerade nedskrivningar

o

9

o

.9

o

o

Åretsavskrivningar
Utgåendeackumulerade avskrivningar

l 357

-405
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Utgåenderedovisat värde

2788

2130

Not 14 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar
2020-12-31
Ingåendebalans
Utgifter under året
Under året erhålkiabidrag
Under året färdigställdatillgångar
Utgåendebalans

2019-12-31

1825

159

5354

I 666

-994
-6048

o

137

1825

o

PågåendenyanläggningaravserBrämaregårdenom/ till-byggnadsamtombyggnationav Brämaregårdens
församlingshemdetberäknasvarafärdigställt2023. UnderåretharTorg och utemiljöTolered
färdigställts.Ett antalprojekt harstartatsupp och färdigställtsunderåret,Laniiochpassersystem
Biskopsgården, ombyggnad kök Brämaregårdens fd. prästgård, Brämaregårdens kyrka fasad- och
fonsterrenovering, Lundby gamla kyrka fasad, fönster och klockstapel, Lundby församlingshem
fonsterrenovering, bytt golv i Ungdomsrummet samt bytt lampor och belysning i Stora salen. Det har

ävenköptsin en kistorgel till Lundbynyakyrka samtmöblertill ungdomsrum Lundby .församlingshem.
Not 15 Värdepappersinnehav
Redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

Marknadsvärde på
bokslutsdagen
2020-12-31
2019-12-31

Långfristiga värdepappersinnehav
6865

Noterade aktier

6300
25645
11 077

7383
17659

o

o

37 826

43022

39005

37 826

43022

39005

6

594

Noteradeaktiefonder

19081

15 464

Noterade räntebärande värdepapper

11 216

1798

13 970
l 798

Summa långfristiga
värdepappersinnehav

38959

Summa värdepappersinnehav

38959

Ö\Tiga långfristiga placeringar

13962

igsverksamhett
Ingående ackumulerade anskafftiingsvärden
;n
len
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31

2019-12-31

25857

25857

25SS7

25857

Avser fordran på Begravningssamfälligheten i Göteborg.

Fordranmotsvaras aven avräkningsskuldi Begravningssainfalligheten.Avräkningsskuldenbestårav de
nettotillgångarsomdeniopastoralaenheternaställttill förfogande,vid upplösningav Göteborgs
kyrkliga samfällighet, föratt Begravningssamfälligheten skakunna bedriva begravnings- och
skötselverksamhetenfor derasräkning.Avräkningsskuldenfinns i var ochenav denio pastorala
enheternaochharfördelatsutifrånandel invånarei respektiveenhet. ForLundbyförsamlingblev denna
fordran 25 857 tkr.
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Not 17 Förutbetaldakostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

335
24

367
102

Förutbetaldahyror
Försäkringspremier

Övrigaposter

2871

356

3230

824

Not 18 Kassa och bank

Av behållningen påkassa och bank utgör O tkr (Otkr) behållning pådet s.k. kyrkkontot. Kyrkkontot utgör
i juridiskmeningen fordranpåSvenskakyrkansnationellanivå.Deregelverk som styr kyrkkontot är
dockav sådankaraktäratt fordran i redovisningssammanhangsessomett ordinärtbanktillgodohavande.
Församlingen har en beviljad checkräkningskredit på 3 000 tkr (3 000 tkr).

Not 19 Likvida medel
2020-12-31

2019-12-31

16032
16032

17574

2020-12-31

2019-12-31

36

51
301
-316

Likvida medel

Banktillgodohavanden

17574

Not 20 Vidareförmedladebidrag
Ingåendeskuld
Under året mottagnabidrag
Under året förmedladebidrag
Utgående skuld

191
-213
14

36

Not 21 Villkoradebidrag
2020-12-31

2019-12-31

24

24

Erhållet under året

o

o

lanspråktagetunder året

o

o

24

24

Ingåendebalans
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Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna socialaavgifter
Upplupna pensionskostnader
Övrigaupplupna kostnaderoch förutbetaldaintäkter

2020-12-31

2019-12-31

2649

2456
791

l 087

37]

361

966
5073

l 126

4734

2020-12-31

2019-12-31

4965

4948

4965

4948

Not 23 Eventualforpliktelser
I budgetenbeslutade bidragtill utomstående

Bidragenärbeslutadeföratt betalas ut ochbelastanästkommandears budget(2021). Gällerbidragenligt
avtal om gemensamma verksamheter, samt bidrag till Kyrkans SOS (tidigare Kyrkans jourtjänst),

Kyrkans familjerådgivning, Göteborgs kyrkliga stadsmission och till Göteborgs khstna råd.
Not 24 Väsentligahändelserefter räkenskapsåretsslut
HögstaFörvaltningsdomstolenhari en domden9 februari202l fastställtatt Svenskakyrkansnationella
nivåstillhandahållandeav IT-tjänsterochadministrativatjänstertill Svenskakyrkansförsamlingar,
kyrkligasamfålligheteroch stift inte utgörnäringsverksainhet.Svenskakyrkansbedömningäratt domen
kan tillämpaspåalla typer av tillhandahållandensom sker mellan olika enheter inom trossamfundet
Svenska kyrkan i syfte att bedriva Svenska kyrkans verksamhet. Det innebär att inomkyrkliga enheter
som fakturerar andra inomkyrkliga enheter, kan göra detta moms- och skattefritt från och med den l
januari 2021. Organisationer utanför trossamfundet Svenska kyrkan, t ex stiftelser och föreningar,
omfattas inte av domen.

Förtillhandahållandenav tjänsterinomtrossamfundetSvenskakyrkanunderåren2015-2020,kan detbli
aktuellt att omprövamoms- och inkomstdeklarationer. Det ärbara de enheter som harredovisat

inoinkyrkligatillhandahållandensom skattepliktigaoch debiteratutgåendemoms vid faktureringav
sådanatjänster,som kanbli föremålföromprövninghos Skatteverket. Trossamfundet Svenskakyrkan
komiiier att fora dialog med Skatteverket om hur tidigare års deklarationer ska hanteras.
Lundby församling har under åren 2018-2020 anlitat Göteborgs stift for servicebyråtjänster inom

ekonomi, lön, HR och fastighet. Total fakturering från Göteborgs stift under dennaperiod uppgår till 2
943 tkr. Den del av faktureringen som avsermoms, kan komina att krediteras som en konsekvens av att

Göteborgsstift kankommaatt omprövatidigareårsdeklarationer.En eventuell krediteringskulle ge en
positiv påverkanpåförsamlingensresultat.
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Förtroendevalda revisorers tillägg till Revisionsberättelsen for verksamhetsåret 2020.

"Revisionen harinte kunnat fullföljas fullt ut dåvi inte haft tillträde till kyrkorådets
sammanträdenvid detillfällen närbokslut, budget och störreinvesteringaroch
ombyggnationer presenterats och diskuterats. Vi har ej fått del av det fullständiga material
som tagits fram till dessa möten. Vi har inte fåttkallelser till kyrkoråds möten därdet framgår
vilka ärenden som skall avhandlas."
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