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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01- 

2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning 1 103 700 76 726 
Erhållna bidrag och gåvor 549 057 586 575 

652 757 663 301 

Rörelsens kostnader 
Kostnader läger och kurser -566 058 -364 319 
Ovriga externa kostnader -211 132 -345 130 
Personalkostnader 2 -26 886 -82 135 
Rörelseresultat -151 319 -128 283 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resullalposter 28 716 2 130 489 
Räntekostnader och liknande resultatposter - -120 
Resultat efter finansiella poster -122 603 2 002 086 

Resultat före skatt -122 603 2 002 086 

Årets resultat -122 603 2 002 086 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgángar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 61 850 4 400 
Övriga fordringar - 2 160 000 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 164 24 469 

80 014 2 188 869 

Kassa och bank 2 359 475 373 016 

Summa omsättningstillgångar 2 439 489 2 561 885 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 439 489 2 561 885
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 3 

Bandet eget kapital 
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2 260 115 2 382 718 

2260115 2382718 

Summa eget kapital 2 260 115 2 382 718 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 46 409 44 558 
Övriga skulder 132 965 134 301 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 308 

179 374 179 167 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 439 489 2 561 885 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
2015-12-31 2014-12-31 

Panter och säkerheter för egna sku/der 
Sum ma
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Kassaflödesanalys 

2015-01-01- 2014-01-01- 
Be/opp /' kr 2015-12-31 2014-12-31 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -122 603 2 002 086 

-122 603 2 002 086 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -122 603 2 002 086 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringari rörelsekapita/ 
aing(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 108 855 -2 125 628 
Okning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 207 -125 427 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 986 459 -248 969 

Investeringsverksamheten 
Kassaflöde från lnvesteringsverksamheten - - 

Finansleringsverksamheten 
Kassaflöde från ñnansieringsverksamheten - - 

Årets kassaflöde 1 986 459 -248 969 
Likvida medel vid årets början 441 537 

Likvida medel vid årets slut 1 986 459 192 568
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Principema är oförändrade jämfört med föregående år Fordringar har upptagits till de 
belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits lill anskaffninsvärden 
där inget annat anges Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisninssed. 
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Noter 

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 

7(8) 

Specifikation av kollekter, bidrag från församlingar, föreningar, stiftelser mm 
2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

Erhållna bidrag 252 000 466 260 
Bidrag från offentlig sektor 190 964 - 

Kollekter 103 853 120 315 

Summa 546 817 586 575 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2015-01-01- 2014-01-01- 
2015-12-31 2014-12-31 

Löner 8 000 29 214 
Sociala avgifter 2 231 8 454 
Bllresor 6 955 8 970 
Övriga personalkostnader - 14 324 

Not 3 Förändring av eget kapital 
Fritt eget 

Eget Kapital Reparationsfond kapital 
2 382 718 

Årets resultat -172 203 ________ 
Belopp vid årets utgång 2 210 515 - 2 210 515 

Not 4 Byggnader och mark 
2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Redovisat värde vid årets slut - › 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
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Revisionsberättelse 

Till årsmötet för Svenska kyrkans unga i Lunds stift 
org nr 845000-6989 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska kyrkans unga 
i Lunds stift/räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval 
av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
är ersättningsskyldig mot bolaget Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen. årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för vårt uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Fön/altningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar/behandlar 
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
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Personnummer 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds Stifts distriktsårsmöte 2016 tycker att det är viktigt att alla 
ungdomar oavsett nationalitet som stödjer Svenska Kyrkans Ungas idé ska kunna bli medlemmar 
i organisationen. Därför föreslår vi 

Att: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda och förenkla medlemskap för personer utan 
svenskt personnummer.



Alla åldrar i Svenska Kyrkans Unga 
Efter en motion till DÅM 2016 i Lund från Landskrona tog Svenska Kyrkans Unga i Lund 
beslutet ” Att: SKUL aktivt ska jobba för att medlemmar under 18 år ska finnas med i alla beslutande 
sammanhang och i arbetsgrupper. E distriktsstyrelsen ska sträva efter att ha med minst två medlemmar under 18 år på alla 
distriktsstyrelsens beslutande möten. ” 

Vi yrkar därför E Svenska Kyrkans Unga aktivt ska jobba för att medlemmar under 18 år ska finnas med i alla 
beslutande sammanhang och i arbetsgrupper. 
Samt & Förbundsstyrelsen ska sträva efter att ha med minst två medlemmar under 18 år på alla 
Förbundsstyrelsens beslutande möten.



Annat kön 
Efter att ha mottagit en motion av BAKA (Barnkonsekvensanalysgruppen) iLandskrona lyftes på 
Distriktsårsmötet i Lunds stift frågan om formuleringen ”Annat kön” på medlemsblanketten. 
Distriktsårsmötet anser att denna formulering kan upplevas som förminskande och exkluderande 
för icke-binära personer. 

Ett alternativ kan vara att ersätta ”Annat kön” med ett tomt fált där personen själv får fylla i 
vilket kön den identifierar sig med. 

Distriktsårsmötet i Lunds stift föreslår därför Riksårsmötet beslutar 

Att: förbundsstyrelsen utreder möjligheterna att ersätta formuleringen ”Annat kön” på 
medlemsblanketten samt Medlemssidoma med en mer inkluderande formulering, alternativt ett 
tomt fa'lt.


