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Styrelsen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan (fortsatt benämnd Riksföreningen) är en ideell
förening med säte i Stockholm. I enlighet med i Rådslaget 2017 antagen Framtidsbild arbetar vi för att
”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället
och en rörelse som aldrig slutar att växa”. I förvaltningsberättelsen hänvisas ibland till Riksföreningen
och avser då dess medlemsförsamlingar. I vissa textstycken omnämns Pingströrelsen och avser då alla de
församlingar som av tradition tillhör gemenskapen, och som är upptagna i Pingströrelsens Årsbok 2005
när Riksföreningen bildades.
Vårt uppdrag innebär insatser både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte
och Riksföreningen är inte begränsad att enbart betjäna sina medlemsförsamlingar. Riksföreningen kan
för sin verksamhet ta emot både penninggåvor och andra bidrag.
På 2012 års rådslag togs beslutet om samordning av Pingströrelsens olika juridiska personer under
namnet ”Fullt utbyggt Pingst”. Pingsts verksamheter delades upp i följande områden; Församling,
Tillväxt, Socialt, Utbildning, PMU, Media, Ung och Förvaltning. Församling och Tillväxt slogs under
2016 samman till ett verksamhetsområde. Inom dessa områden finns flera juridiska personer. I Socialt
ingår LP-verksamheten, i Utbildning ingår PSK och folkhögskolorna, i Media ingår Ibra Radio
Federation och TV-Inter Club, i Ung ingår Pingst Ung och i Förvaltning ingår Pingst Förvaltning AB och
AB Samspar. Tillsammans arbetar alla organisationer för att effektivisera och dra nytta av varandras
kompetens och resurser.
År 2019 är Riksföreningens fjortonde verksamhetsår.
Organisationens syfte och ändamål
Riksföreningens målsättning är att skapa goda förutsättningar för dess medlemsförsamlingar att utveckla
sin egen och de gemensamma verksamheterna. Detta sker bl.a. genom Ibra och PMU, men också genom
de verksamheter som uppstått ur aktuella behov, exempelvis församlingscoacher, konsulentverksamhet,
utbildningar för ledare och socialt entreprenörskap. Riksföreningen försöker också knyta ihop en alltmer
globaliserad värld genom att hitta synergier och erfarenhetsutbyte mellan de svenska och de
internationella verksamheterna. Detta sker genom gemensamma konferenser och workshops samt genom
personliga kontakter och kunskapsöverföring. Syftet med all verksamhet är att vara i takt med vad
medlemmarna anser vara viktigt. Där är de årliga rådslagen viktiga avstämningstillfällen för
verksamhetsplaner och inriktning. Riksföreningen eftersträvar att också leva nära andra bidragsgivare
och intressenter, ex SMR, Radiohjälpen, Myndigheten för stöd till trossamfunden (tidigare SST), Second
Hand butiker och andra nationella och internationella aktörer. Samverkan med andra kyrkor och kristna
organisationer är prioriterat.
Medlemmar
Den 31 december 2019 hade Riksföreningen 390 (384) medlemmar. Dessa församlingar har tillsammans
ca 87 000 medlemmar.
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Intressebolag
Pingst Förvaltning AB förvaltar större delen av "Fullt utbyggt Pingsts" placerade kapital. Bolaget har
även ett dotterbolag AB Samspar som arbetar med företagsförsäkringar främst inom pingströrelsen. Vi
hänvisar till bolagets årsredovisning för mer information om verksamheten.
Riksföreningen blev i början av året delägare (9%) i Nyhem Konferens och Sport AB. Bolaget har till
uppgift att på bästa sätt förvalta byggnader och mark på Nyhems konferensområde.
Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen samarbetar i första hand med de svenska pingstförsamlingarna. Andra betydande
samarbetsorganisationer är Svenska Missionsrådet (SMR), Myndigheten för stöd till trossamfund,
Radiohjälpen med flera.
Representation i andra styrelser
Föreningen finns bland annat representerad i styrelsen för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR), Sveriges
Kristna Råd (SKR), Svenska Missionsrådet (SMR), Svenska Bibelsällskapet, Myndigheten för stöd till
trossamfund, Nyhem Konferens och Sport AB samt Arbetsgivaralliansen.
Riksföreningen finns representerad i ett stort antal referens- och arbetsgrupper med verksamhet inom
föreningens arbetsområden; Arbetsgivaralliansens branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska
organisationer, Sveriges Kristna Råd, Föreningen Nyhemsveckan Nätverket för humanitära frågor
VOICE, Concord, Svenska Nätverket för Humanitära Aktörer, CHS Alliansen, Global Network of Civil
Society Organisations for Disaster Reduction, EU-CORD, Giva Sverige (tidigare FRII), ECPAT (mot
exploatering av barn) med flera. Representation finns i PEF (Pentecostal European Fellowship), i PEM
(Pentecostal European Mission) och i PWF (Pentecostal World Fellowship). Riksföreningen finns också
representerad i ett antal geografiska nätverk.

Väsentliga händelser under året
Församling
Pingst Församlings uppgift är att serva och hjälpa församlingar att lyckas i deras stora uppdrag. Vid
ingången av 2019 fanns det 436 Pingstförsamlingar med sammanlagt 87 695 medlemmar, en ökning med
303 personer. Dopsiffran blev även detta år hög, 1 946 personer. Nytt för året var att församlingarna
främst rapporterade statistik via webben. Bara de församlingar som beställde fick blanketter på papper.
Varje år dokumenteras sådant som händer i Pingströrelsen samt aktuell statistik i Pingströrelsens årsbok.
Uppdaterad information hjälper oss att hålla en bra servicenivå gentemot församlingarna.
Pingst arkiv & forskning hade under året ett par nya arbetsområden. Den första att stödja processen
med att förbereda Filadelfia Stockholms missionsarkiv för deposition på Riksarkivet. Filadelfia
ansvarade fram till 1995 med att samordna Pingströrelsens mission, så arkivet är till stora delar hela
samfundets samlingar vilket motiverar insatsen. Den andra att samordna och leda en arkivgrupp som
bildats i Pingst med representanter från organisationens verksamhetsområden. Syftet är att uppnå goda
rutiner för arkivering som ger en effektiv organisation och dokumenterar verksamheten på ett transparent
sätt gentemot församlingsrörelsen.
Pingst Omsorg stöttar församlingarna i deras arbete med Relationer, Funktionsvariationer, Psykisk
ohälsa, Trygg församling & Våld i nära relationer med material, nätverkande och ledarträning. 2019
startades ett själavårdsnätverk upp, med pilotprojekt i Jönköpingsregionen. Tre nya föreläsare för
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området funktionsvariationer har kommit i funktion och en ny föreläsare för relationer/familj & tro.
Trygg församling har fortsatt med utbildningsdagar i församlingar runt om i Sverige. ”Det Finns Hopp
för psykisk hälsa”-materialet släpptes och flera utbildningstillfällen har getts runt om i landet samt på
DIOS (utbildning inom ALT för diakonalt och socialt arbete) och Bibelskola STHLM. Under året
fattades beslut i samråd med Pingstkyrkan Linköping att inte längre arrangera läger för barn med
funktionsvariationer på Bjärka Säby. Sommarens kurs på Furuboda har istället växt med flera nya
familjer och deltagare. Verksamhetsområdets referensgrupp arrangerade 2019 en Omsorgskonferens med
28 deltagare.
Pingst Integrationsråd har under året varit med i många överklaganden gentemot Migrationsverket.
#rätt till tro har startat en påverkansgrupp och intensifierat insamlingar som har kunnat skapa
förutsättningar att överklaga till Europadomstolen.
Pingst Musik hjälper rörelsens musik- och lovsångsledare att lyckas genom nätverksträffar bl.a. på
Nyhem och Lappis. MÖT, vår lovsångs- och musikkonferens som samlar kreativa människor med fokus
på musik och lovsång, har hjälpt många församlingar i förnyelsen av sitt gudstjänstliv. Nätverksträffarna
och undervisningstillfällen under Nyhemsveckan, Lapplandsveckan och Pingst Ledare är betydelsefulla
för att forma en gemensam identitet i rörelsen. Skivan ”Ny musik i pingst” har skapat identitet i vår
församlingsrörelse och många sånger sjungs nu regelbundet i våra församlingar.
Församlingskonsulterna tillsammans med verksamhetsledaren har varit verksamma i ett flertal
församlingsprocesser under året, som hjälp och stöd till församlingar i kriser, konflikter och
personalärenden. Pingst församlingscoacher har under 2019 sett ett ökat intresse för detta arbete. Att
hjälpa våra ledare är att hjälpa våra församlingar.
Tillväxt har också bidragit till att nystartsprogrammet Pingst Nystart är igång. 2019 bytte verksamheten
namn till Pingst Omstart, då det funnits svårigheter att skilja detta stöd från
församlingsplanteringsprogrammet. Ledarteamet har kompletterats och arbetet med olika församlingar
som söker hjälp har påbörjats. Under hösten 2019 så hade vi kontakt med fem församlingar. Detta har
ännu inte resulterat i aktivt omstartsarbete då processerna är långa och församlingarna som behöver hjälp
är relativt små. Under hösten beställdes en utvärdering av församlingsutvecklingen i våra
pingstförsamlingar. Resultatet är inte helt genomgånget men som det ser ut så kommer relativt många
församlingar behöva stödjande funktioner framöver för att de inte ska behöva lägga ner sin verksamhet.
Därför tror vi att arbetet kommer bli viktigare framöver inom Pingst.
Tillväxt har under året arbetat vidare med församlingsplantering och omstart av församlingar. Vi har
startat upp en ny omgång i träningsprogrammet M4 med sex nya team. Flera etablerade församlingar har
valt att involvera sig i pionjärarbete i Sverige och några har dessutom bidragit till vår Matchfond för
planteringar. En ny webbplats har producerats och arbetet med församlingsplantering heter numera
"Pingst Plantering". Initiativet 30 New Churches har fortsatt med full kraft och de första 12
planteringarna presenterades 2018, därefter har vi fått fram ytterligare 11 planteringar under 2019 och
har ett positivt utgångsläge inför det sista året för detta initiativ.
YA!(Young Adults) Unga vuxna har lyfts fram som fokusgrupp på pingst nationella konferenser och vi
har medverkat på Nyhem, Lappis och på pingst Ledare. Till pingst Ledare såg vi deltagarantalet öka med
ca 10% jämfört med 2018. Särskilt avgörande för arbetet är att det etablerades en nationell ledningsgrupp
bestående av regionala YA-ambassadörer som täcker in sex av Pingst sju regioner. Pingst
Sverigeundersökning på rådslaget visade att ca 58% av svarande församlingar inte har någon tydlig
strategi med gruppen unga vuxna, endast 6% sa att de hade en tydlig sådan.
Övrigt Under 2019 har Pingst Bön startat som nätverk.
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Vi har också under året jobbat med ökad samverkan inom ”institutionssjälavården”, vårt arbete med
Sjukhuspastorer, Universitetspastorer, Fängelsepastorer och Bataljonpastorer.

Socialt
Verksamhetsområde Socialt bedrivs inom verksamhetsområde Pingst Församling och LP-verksamhetens
ideella riksförening.
För arbetet i LP-verksamhetens ideella riksförening hänvisas till föreningens årsredovisning och hemsida
www.lp-verksamheten.se

Utbildning
Pingst Utbildning bedriver huvuddelen av sitt arbete inom folkhögskolans ram där de fem skolorna
Dalkarlså, June, Kaggeholm, Mariannelund och Vinga, samlade inom stiftelsen Pingstförsamlingarnas
Skol- och Kursverksamhet (PSK) utgör den organisatoriska grunden. PSKs syfte, och därmed
huvudsyftet för verksamhetsområde Utbildning, är att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund
och i kristen anda. Folkhögskoleverksamheten har under året fortsatt att utvecklas mycket positivt både
när det gäller expansion av verksamheten och när det gäller samverkan med församlingar och rörelsen.
För mer information om PSK och folkhögskolorna hänvisas till årsredovisningar och hemsidor.
Viktiga händelser under 2019:
Den utökning av folkhögskolornas resurser, ökat antal deltagarveckor, som pågått under flera år
permanentades under året. Summan visar att Pingsts folkhögskolor lyckats mycket väl i denna tillväxtfas
inom folkhögskolan.
Folkhögskolan har fått ökat ansvar inom fältet för arbetsmarknadsutbildning. Under året både
utvecklades och avvecklades strukturen för så kallade STOM-tjänster. Pingst hade intentionen att tidigt
vara med, men osäkerheten inom arbetsmarknadspolitiken gjorde att förutsättningarna förändrades.
Pingst utbildnings fortsatta ambition är att vara en aktiv part inom detta fält och under året inleddes
försöksverksamhet med Dalkarlså folkhögskola som verksamhetsbas.
Kaggeholms folkhögskolas nya lokaler i Rörstrands slott har renoverats och färdigställts enligt både
tidsplan och budget. Inflyttningen inleddes i slutet av året vilket innebär att från årsskiftet är all Pingsts
verksamhet avslutad på anläggningen vid Kaggeholms slott på Ekerö.
Under året har all skolverksamhet flyttats från Dalkarlså in till Umeå. Försäljningsprocessen av
fastigheterna i Dalkarlså har inletts.
Inom fältet för församlingsnära utbildningar har arbetet med samordning och kvalitetssäkring av de så
kallade praxisutbildningarna pågått. Under året avslutades utredningsfasen genom att ett gemensamt
styrdokument antogs.
Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) startade under hösten den socialt inriktade utbildningen
DIOS. ALT fick under året även examensrätt för master och dessa kurser startades under hösten.
ALT, som numera ansvarar för Institutet för Pentekostala Studier, slutförde under hösten förhandlingar
med Uppsala Universitet om forskningssamarbete kring pentekostalism. Arbetet med att stärka
återväxten av framtidens akademiskt skolade pingstteologer fördjupades och ett pilotprojekt inleddes
med att identifiera och stödja presumtiva doktorander i teologi.
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PMU
PMU:s uppdrag är att leda och utveckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete.
Under 2019 omfattade projektverksamheten i Syd 109 utvecklingsinsatser i 29 länder, och 34 humanitära
insatser i 13 länder, med medel främst från SMR/Sida, Radiohjälpen, Second Hand och egna
insamlingar. Verksamheten leds från huvudkontoret i Stockholm, med stöd från regionkontor i Kenya,
DR Kongo, Thailand och Cypern.
Vision och uppdrag
PMU:s vision är en värld med upprättade relationer, fred, frihet, demokrati och respekt för de mänskliga
rättigheterna, rättvist fördelade ekonomiska resurser och ett samhälle där människor lever i harmoni med
naturen och säkrar framtiden för kommande generationer. PMU:s uppdrag är att tillsammans med svensk
pingströrelse och i samverkan med lokala samarbetspartner bekämpa fattigdom genom
utvecklingsinsatser och humanitära projekt. PMU:s strategiska målområden är demokrati, jämställdhet,
välstånd (utbildning, hälsa och försörjning), omsorg om miljön och hållbar utveckling,
kapacitetsutveckling samt humanitära insatser. I Sverige fokuseras PMU:s arbete på opinionsbildning,
kunskapsutveckling och skapande av engagemang för rättvisearbete. Second Hand är en central strategi
för kommunikation och insamling.
PMU:s kompass mot 2020 har som syfte att öka PMU:s och lokala partners genomslag inom de områden
där vi gemensamt bedömer att vi har ett tydligt mervärde och kan göra stor skillnad. Femårsstrategins
övergripande prioriteringar är demokrati och jämställdhet. Inom demokrati ligger fokus på demokratisk
kultur och fred, och då främst folkrörelsers roll i byggandet av demokratiska och fredliga samhällen,
samt frihet från våld. Inom jämställdhet är förändring av kultur, traditioner och strukturer centrala
områden. Ökad jämställdhet ska gestaltas bl.a. genom kvinnors och flickors rätt till de grundläggande
rättigheterna hälsa, utbildning och försörjning. Att involvera män i jämställdhetsarbetet är avgörande för
genomslag och hållbara resultat. De strategiska prioriteringarna demokrati/fred och jämställdhet länkas
samman i arbetet med kvinnors deltagande i freds- och demokratiprocesser. PMU:s kompass mot 2020
beskriver också att det finns en stor potential hos trosbaserade aktörer, som inte fullt ut tillvaratas när det
gäller att bidra till en positiv samhällsförändring. PMU vill därför bidra till ökad kunskap om religionens
roll och trons betydelse för förändring, samt öka kunskapen om, och mobiliseringen av, den starkt
växande pentekostala/karismatiska kyrkofamiljen inom utvecklingsarbete.
Second Hand
PMU fortsätter att utveckla Second Hand-verksamheten. Vid årsskiftet 2019/2020 hade PMU nio egna
butiker. Ytterligare 44 butiker ägs och drivs av pingstförsamlingar i samarbete med PMU. Huvudsakligt
mål för verksamheten är att generera resurser till utvecklingsarbete och humanitära insatser globalt,
liksom till socialt arbete i Sverige. En annan målsättning är att bereda utrymme för arbetsplatsträning
kopplat till olika sysselsättningsåtgärder. Under verksamhetsåret genomfördes strukturförändringar i
PMU:s butiker med syftet att öka överskott och avkastning. Second Hand-verksamheten bidrog 2019
med 17,1 mkr till PMU:s internationella verksamhet (14,4 mkr 2018).
Betydande samarbeten
PMU har haft ramavtal med Sida sedan 1981. Statusen som ramorganisation upphörde per 2014-12-31,
men ett samarbetsavtal upprättades för 2015-2017. 2018 ansökte och beviljades PMU Sida-bidrag för
perioden 2018-2019 via Svenska Missionsrådet (SMR). Inom det humanitära arbetet rådde denna
ordning sedan tidigare. I juni 2019 ansökte PMU om att återigen erhålla ramstatus, som nu dock heter att
man är en SPO (strategisk partnerorganisation) till Sida.
Utvecklingssamarbete
För 2019 erhöll PMU genom samarbetet med Sida via SMR 57,9 mkr för utvecklingsinsatser i Syd. PMU
bedriver också eget insamlingsarbete, samt erhåller stöd från Radiohjälpen. Under 2019 genomfördes
109 utvecklingsprojekt i 29 länder i Afrika, Mellanöstern och Asien.

TeamEngine Document E-Sign ID: 425BD5D7-D3B2-4EBB-A93A-1EACDA599DE9. Page 6 of 28.

TeamEngine E-Signing

Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan
Org.nr 802004-0575

6 (26)

Utvecklingsverksamheten syftar till att utveckla kunskap och kapacitet, att förverkliga de mänskliga
rättigheterna samt att stärka människors egen organisering i syfte att ge människor kunskap, redskap och
möjligheter att själva ta sig ur fattigdom. Några exempel på resultat som har uppnåtts under 2019:
-26 projekt med demokrati som huvudmål har genomförts. Ett intressant exempel kommer från Egypten
där lokala partnern IMC har arbetat för att integrera syriska flyktingbarn i samhället. Projektet har som
målsättning att låta syriska och egyptiska barn få mötas och lära känna varandra för att på så sätt bygga
sammanhållning och förtroende mellan grupperna. Barnen deltar i så kallade fredsklubbar där de får lära
sig hur man ska vara mot varandra, men också att kunna förstå sig själv. De som behöver av de syriska
barnen får också traumabehandling, och föräldrarna får stöd i sin föräldraroll. Projektet söker också
påverka de lokala skolpolitikerna för att förbättra de syriska barnens skolsituation.
-16 projekt med jämställdhet som huvudmål har genomförts. PMU:s partner har bl.a. arbetat för att
stärka kvinnors och flickors möjligheter till utbildning, försörjning och bättre levnadsvillkor. Ett exempel
kommer från Östafrika där lokala partner under flera år har utvecklat sin kapacitet gällande jämställdhet.
Arbetet har skett i utvecklingsprojekt, kapacitetsutvecklingsprojekt och genom PMU:s
ambassadörsprogram för jämställdhet. PMU kan se en positiv utveckling hos bl.a. FPCT i Tanzania och
FPFK i Kenya när det gäller hur organisationerna tar steg för att ge kvinnor bättre möjligheter att ta plats
i ledande positioner i organisationerna. Det finns också bevis för attitydförändringar hos både män och
kvinnor, där kvinnor visar större intresse att ta plats och män har en positiv inställning till kvinnligt
ledarskap och att kvinnors röst respekteras på ett nytt sätt. Exempel på detta är att FPFK har ändrat i sin
konstitution för att ge kvinnor plats i organisationens styrelse. Hos FPCT tillåter man nu kvinnor att vara
pastorer, och antalet kvinnor som söker sig till FPCT:s teologiska utbildningar har ökat drastiskt.
-Inom hälsa, utbildning och försörjning har 67 projekt pågått. Ett exempel hämtas från Togo där EADT
har jobbat med HIV, och där medlemmar i den traditionella religionen voodoo genom sin ökade kunskap
om hur HIV sprids, ändrat sitt sätt att praktisera vissa ritualer. Man har anpassat dessa så att man i största
möjliga mån undviker att sprida viruset. I Mauretanien har PMU:s partner utbildat i inkomstgenererande
aktiviteter. Målsättningen med aktiviteten är att bekämpa arbetslöshet, ge människor en möjlighet att
kunna försörja sig, låta barnen gå i skola etc. Projektets aktiviteter (alfabetisering, utbildning i
inkomstgenererande aktiviteter, mikrokrediter etc.) bidrar till verkliga förändringar i ungdomars och
barns levnadsstandard på landsbygden. Projektet hjälper i hög grad till i integrationen av ungdomar och
kampen mot arbetslöshet. Det bidrar till ny kvalificerad arbetskraft och har skapat nya småföretag och
nya tjänster i målbyarna. Dessa exempel visar att projektet har betydande effekter i kampen mot
fattigdom, skapandet av nya möjligheter, kapacitetsuppbyggnad och tillgång till resurser för de mest
marginaliserade grupperna.
-Inom miljö har tre projekt pågått med miljö som huvudfokus. I Etiopien har PMU:s partner
EMWACDC arbetat med att förändra attityder och beteende om vatten- och markanvändning i
jordbruket. Man kan nu se att markerosion har minskat betydligt, och att växtligheten har förbättrats.
Enligt statistik från regeringens regionala kontor har erosionen minskat med 74 % och växtligheten ökat
med 83 % i målområdet de senaste tre åren.
- PMU har under 2019 gjort 98 olika typer av insatser som har haft ett direkt syfte att bygga kapacitet
hos lokala samarbetspartner. Lokala partner har genom PMU:s stöd bl.a. förbättrat sina administrativa
rutiner, haft antikorruptions-träningar, byggt kapacitet inom olika tematiska områden och arbetat med att
utveckla strategiska planer, policyer och riktlinjer. PMU:s personal har varit med och medverkat i flera
internationella och regionala konferenser och nätverk.
Under 2019 inträffade en extraordinär händelse, när PMU fattade beslut att den långvariga
samarbetspartnern Fridsro på Sri Lanka p.g.a. stora interna konflikter skulle exkluderas från stöd under
2020-2023. Det finns också andra avvikelser som hanterats under året med andra samarbetspartners.
Flera samarbetsländer är bl.a. påverkade av krig och konflikter, vilket emellanåt stört verksamheten.
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Riskreserven rymmer vid årsslutet 655 399 kr, se not 20.
Det humanitära arbetet
Målet för PMU:s humanitära arbete är att bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig
värdighet, till förmån för nödlidande människor. Under 2019 kunde PMU bistå människor i 13 länder
genom 34 olika humanitära projekt tillsammans med 16 lokala partners (15 projekt som respons vid
konfliktsituationer, och 19 som respons vid naturkatastrofer). Humanitära insatser har genomförts i
Burundi, Etiopien, Filippinerna, Irak, Jemen, Kenya, Kongo, Mauretanien, Moçambique, Myanmar,
Nepal, Sydsudan och Zimbabwe. Tolv av de humanitära insatserna har genomförts med stöd från
institutionella givare såsom SMR/Sida och Radiohjälpen. Den totala kostnaden för insatserna uppgår till
29,5 mkr (35,4 mkr 2018 och 21,2 mkr 2017). 6,8 av dessa miljoner handlar om ett vidareförmedlat stöd.
Den humanitära verksamheten har gett stöd till totalt 230 410 människor inom bl.a. försörjning,
nutrition, hälsa, skydd, utbildning, katastrofriskreducering, vatten och sanitet. Motsvarande siffra 2018
var 290 755 människor.
Kommunikations- och insamlingsarbetet
Det huvudsakliga målet är att sprida kunskap och skapa engagemang samt att samla in medel till
verksamheten i fält. För 2019 tilldelades PMU inom ramen för avtalet med SMR/Sida drygt 1,6 mkr för
kommunikationsarbetet i Sverige. Under året har PMU även satsat egna medel för det arbetet. Under
2019 samlades ca. 44,9 mkr in. De tre största givargrupperna är enskilda gåvogivare (36 %), Second
Hand-butiker (37 %) och svenska pingstförsamlingar (9 %). En viktig del i insamlingsarbetet är att
kontinuerligt rekrytera nya givare. 2019 rekryterades 2120 givare (målet var 2500). Snittgåvan (461 kr)
ökade med 21 %.
Ett viktigt verktyg i PMU:s kommunikations- och insamlingsarbete är webben, som fortsatt att utvecklas,
med målet att på ett ännu bättre sätt inspirera och engagera människor, samt att förenkla givandet. Bland
annat utvecklas ständigt uttrycket på sidan för olika kampanjer och sätt att konkretisera givandet, och
testamentessidan har förenklats och förtydligats. Det har också genomförts flera satsningar inom sociala
medier där det producerats flera lyckade satsningar på Instagram stories, där intresserade kunnat följa
med bakom kulisserna under olika resor. Även insamlingar, exempelvis katastrofinsamlingen till
drabbade av orkanen Idai, gav ett bra resultat. Vårkampanjen ”Hon som bär” fokuserade på kvinnors
situation i Etiopien. Under sommarkampanjen lyftes barns rättigheter i kampanjen ”Om jag blir stor…”.
Genom exempel från arbetet i bland annat Sydsudan och Etiopien lyftes bristen på vatten i julkampanjen
”Hur långt behöver du gå för ett glas vatten?”
PMU arbetar också aktivt med politiskt påverkansarbete. Aktiviteter som genomförts är bl.a. fortsatt
uppmärksammande av situationen i DR Kongo. PMU deltog också under Almedalsveckan på
Sida-scenen, i seminarier och samtal om bl.a. det sexuella våldet i DR Kongo och fredsarbetet i Etiopien.
Kvalitetsarbete
PMU har under 2019 arbetat utifrån framtagna system för intern styrning och kontroll, liksom med
systematiska förbättringar. PMU är medlem i CHS Alliance, som arbetar för ökad ansvarighet och
kvalitet inom biståndet. PMU har ett ramverk för ansvarighet gentemot organisationens intressenter,
liksom ett klagomålshanteringssystem.
PMU är medlem i Giva Sverige, vars uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i Sverige för
frivilligarbete och för insamling hos allmänheten. PMU rapporterar årligen sitt kvalitetsarbete i en s.k.
effektrapport och vartannat år i en s.k. kodrapport. PMU följer också de direktiv som satts upp av Svensk
insamlingskontroll, Sida och övriga samarbetsorganisationer. PMU har 90-konto (90 00 50-6). PMU:s
verksamhet granskas av auktoriserad revisor.
För mer information, se PMU:s verksamhetsberättelse samt effektrapport på www.pmu.se.
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Media
Ibra, inkluderande TV Inter, finns i över 60 länder och på drygt 100 olika språk. Vi finns i följande
regioner/världsdelar; Latinamerika, Västafrika, Östafrika, Nordafrika och Mellanöstern, Turkiet, Sydoch Sydostasien.
Under året företrädde ca 40 personer, genom anställning i församling eller i Riksföreningen, Ibra i olika
funktioner. Exempelvis som regionledare och koordinatorer, med träning, uppföljning, insamling,
församlingsrelationer och ledning. En stor del av Ibras ekonomi och omsättning ligger utanför Ibra och
återfinns i lokala församlingar huvudsakligen genom anställningar av Ibras medarbetare.
Verksamheten i Nordafrika och Mellanöstern som under 30 år skett i ett eget bolag, Scan Media, har
flyttats över till Ibra/Pingst. Detta innebar en omsättningsökning om ca 5 mkr och dessutom gett ett ökat
kapital på ca 4 mkr för att användas till verksamhet de kommande åren. Bolaget Scan Media har
avvecklats och dess personal har fått ny anställning i lokala församlingar med uppdraget att fortsätta sitt
arbete åt Ibra/Pingst.
Vid årsskiftet 2019/2020 har Sören Disby lämnat över ansvaret som Regionledare för arbetet i Turkiet
till Henrik och Anna Thornell. De nya regionledarna är bosatta i Istanbul och har redan under 2019
påbörjat en satsning att nå 5 städer i nordöstra Turkiet där det finns mycket få evangeliskt troende och
inga församlingar. Sören Disby fortsätter sin tjänst med fokus på de tekniska kraven gällande
satellitsändningarna för Kanal Hayat över Turkiet.
Församling Internationellt har via Skolkassan hjälpt 29 missionärsbarn till skolgång. Det är genom
församlingarnas solidariska ansvar vi kan vara med och skapa förutsättningar för utsändande
församlingar att få denna hjälp.
Vår missionärsinspiratör har under året varit medarrangör för resor med ungdomar och ungdomspastorer
till platser där vi har mission. Under året har Ibra utökat möjligheterna att prova på missionsarbetet under
namnet Pingst Praktikant. Det har funnits på 4 platser och ca 10 personer har deltagit i programmet.
För mer information om Medias arbete se www.ibra.se

Ung
Verksamhetsområde Ung bedrivs inom föreningen Pingst Ung. Vi hänvisar till årsredovisning och
hemsidan www.pingstung.se för mer information om verksamheten.

Väsentliga händelser under året, övergripande
Framtidsbilden
”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället
och en rörelse som aldrig slutar att växa” antogs på rådslaget 2017 och har under 2018 fortsatt att
implementeras i rörelsen. Vi vill vara mer av en trädgård än fabrik, dynamisk inte statisk.
Församlingsrörelse Pingst
Rådslaget fattade 2018 inriktningsbeslut att, med start i och med rådslag 2019, arbeta för att
Framtidsbilden ska kunna förverkligas genom en aktiv rörelse som aldrig slutar att växa. Under 2019 har
en konsult arbetat med att göra en förstudie för att kartlägga befintliga system inom Pingst och ge förslag
på en systemlösning för Församlingsrörelse Pingst.
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Internationell strategi Together to get there
Med syfte att få en så god samverkan som möjligt inom svensk pingstmission har fortsatta steg tagits i
den internationella strategin. Matteus - de minst nådda, Markus - de mest utsatta, Lukas - missionärerna
från Sverige och Johannes - relationerna i världen och teologi. Framtagande och tydliggörande av roller
och ansvar har bearbetats i den Internationella styrgruppen. Arbetet kommer att utföras genom tematiska
ledare, regionsekreterare och land-AU i nära samarbete med enskilda församlingar. De första Memos of
understanding har undertecknats, och syftet med dessa är att förtydliga och förstärka relationer både
lokalt och nationellt.
Mediautredningen
Kommunikationsavdelningen har under året gjort om tidningen Pingst och gjort en nystart när det gäller
sociala medier. Arbetet med ökad samordning inom Pingst befintliga kommunikationsarbete har
påbörjats under året och vi fortsätter vara en långsiktig och relationellt aktiv ägare i Mentor Medier.
PMU ansökan till Sida som strategisk partnerorganisation (SPO)
Sida öppnade under året möjligheten till ny utlysning av strategiska partnerorganisationer (tidigare
ramorganisationer), vilket PMU ansökte om under juni månad. Vid årets utgång hade Sida fortfarande
inte lämnat besked i frågan.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av år 2020 fick världen uppleva en pandemi som saknar motstycke i vår tid. Viruset Covid-19
eller Corona spreds även till Sverige och har påverkat oss alla. Större samlingar får inte äga rum och
människor arbetar hemifrån för att minska smittorisken. Detta har naturligtvis påverkat Pingsts
verksamheter på olika sätt. Flera planerade konferenser, som SÄND, Kreativ, Pingst Administratör och
Omsorg för att nämna några, har fått ställas in, vårt kommande Rådslag kommer hållas digitalt, och
PMUs Second Hand butiker ser en kraftigt minskad försäljning. Om detta krisläge varar under en längre
period får det stora ekonomiska konsekvenser för Pingsts ekonomi och den planerade verksamheten
under 2020. Ekonomin kommer följas upp regelbundet och aktiviteter får prioriteras därefter. Pingst har
valt att lägga sin förvaltning av likvida medel hos PFAB från 1 januari 2020. Börserna världen över har
påverkats mycket negativt av Coronaviruset, vilket även påverkar vår värdepappersportfölj.

Hållbarhetsupplysningar
Riksföreningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa god arbetsmiljö inom organisationen. En
skyddskommitté arbetar i samspel med berörda ledningsgrupper löpande med förbättringsarbete, bl.a.
genom att vartannat år genomföra personalenkät och vartannat år erbjuda ergonomigenomgång. Under
2019 erbjöds utbildning och individuell genomgång av ergonomi. PMU mäter också graden av
personalomsättning, och har fördjupat dialogen om hur minskad personalomsättning kan uppnås. I all
rekrytering söker organisationen säkerställa god jämställdhet och mångfald. För att säkerställa hållbarhet
ur ett miljöperspektiv arbetas bl.a. löpande med att öka den digitala kommunikationen, och att säkerställa
att personalen reser med miljövänliga alternativ när så är tillämpligt. Vid flygresor klimatkompenserar
PMU. Nytt för året är att all tillsvidareanställd personal erbjuds att vartannat år göra en
hälsoundersökning. Det har även under året genomförts en satsning inom området friskvård för att
uppmuntra personalen till fysisk aktivitet. För att lyfta frågorna kring hållbarhet har flera initiativ tagits
till seminarier, bl.a. kring miljö och klimat.

Förväntad framtida utveckling
Riksföreningen kommer fortsätta arbeta med att på olika sätt implementera den framtidsbild som antogs i
rådslaget 2017. Arbetet med media och kommunikation fortsätter och även utveckling av
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Församlingsrörelsen Pingst. Under året hoppas vi kunna presentera ett nytt kommunikationsverktyg för
församlingarna att kommunicera med Pingst centralt. Implementering av den nya internationella
strukturen, Together to get there, kommer att intensifieras under året, vilket innebär ett förändrat sätt att
både samverka och tänka kring internationella frågor och mission.

Utländska regionkontor
Under 2019 har PMU omprövat tidigare beslut om arbete via de fyra regionkontor som etablerades 2015.
Från 2020 kommer PMU arbeta genom två kontor, det i Nairobi, Kenya och ett nytt i Amman, Jordanien.
Kontoret i Nairobi kommer fortsätta stödja och kapacitetsutveckla lokala samarbetspartners i Östafrika
och Afrikas Horn. Det tidigare regionkontoret i Bukavu, DR Kongo, kommer fortsättningsvis fungera
som en filial till kontoret i Nairobi. Ett nytt kontor i Amman kommer att registreras på samma sätt som
kontoret i Nairobi, som en lokal civilsamhällsorganisation. Personal på regionkontoren har ansvar för
kvalitetssäkring av verksamheten bl. a. genom organisationsbesök och att följa upp projektverksamhet
genom fältbesök i regionerna. Regionkontoren kommer få ett allt större fokus inom nätverkande med
målet att kunna knyta nya finansieringskällor till PMU och till samverkanspartners. Flera kontakter är
redan tagna med ambassader för både utvecklings- och humanitära insatser.

Resultat och ställning
Årets resultat visar ett överskott på 2,7 (3,2) miljoner kr i den egna verksamheten samt ett överskott i den
ändamålsbestämda verksamheten på 5,0 (2,2) miljoner kr.
Riskreserven har förändrats under året och ligger nu på 0,7 (0,8) miljoner kr efter den bedömning som
årligen görs av projektportföljen.
Under året har några få aktier i Pingst Förvaltning AB överförts till Riksföreningen och påverkar det
utgående värdet med 3 400 kr. Dessa har bokförts som ett kapitaltillskott.

Flerårsöversikt (tkr)
Insamlade medel
SMR/Sida bidrag
Förändring balanserat kapital
Soliditet (%)

2019
103 108
72 382
2 715
70

2018
89 653
77 397
3 229
71

2017
93 692
71 650
6 812
77

2016
87 388
64 241
6 583
73

2015
98 374
67 597
4 082
70

Användning av finansiella instrument
Riksföreningen har som policy att placera i räntebärande placeringar med lägre risk och strukturerade
produkter. Under året har placeringskapitalet inte ökat utan ligger kvar på totalt 42,0 miljoner kr placerat
i strukturerade produkter och fonder.
Placeringspolicy
Placeringar görs på ett sätt som utöver god avkastning och låg risknivå kan bidra till en god utveckling
av folkhälsa och miljö samt till en god tillämpning av internationella och nationella normer för
mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Placeringar görs inte i företag som härrör från produktion och
distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller pornografi. Placeringar
skall inte heller ske i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer
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för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De internationella normer som här avses är i första hand FN:s
deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt.
Kapitalet placeras i två olika grupper. Ena gruppen, ca 60 % av placerat kapital, utgör placeringar med
lägre risk så som räntebärande produkter garanterade av svenska staten, finansieringsinstitut,
försäkringsbolag, bolåneinstitut, svenska eller utländska banker, med rating som svensk bank, samt
företagsobligationer utgivna av svenska börsbolag. Den andra gruppen, ca 40 %, med lite högre risk,
placeras i så kallade strukturerade produkter såsom autocalls, aktieindexobligationer,
obligationsportföljer, fonder och aktier. I båda grupperna eftersträvas en spridning av emittenter för att
minimera risken. Ingen förändring av placeringspolicyn har skett under året.

Förvaltning
På rådslaget, som hölls den 17 - 18 maj 2019 i Filadelfiakyrkan i Stockholm, valdes en styrelse för
Riksföreningen, bestående av 13 ledamöter, 4 kvinnor och 9 män. För att få en tydlig delegation i arbetet
med Fullt utbyggt Pingst ingår respektive ordförande för varje styrgrupp automatiskt i styrelsen för
Riksföreningen. Styrelsen har en god sammansatt kompetens inom bland annat församlingsledning,
församlingsverksamhet, ekonomi och missionsfrågor. Styrelsen har under året haft 7 sammanträden,
varav ett per capsulam. Styrelseledamöternas närvaro dokumenteras i mötesprotokoll.
Stabsfunktionen leds av Riksföreningens direktor, Madeleine Hansson. Ekonomi, administration och IT
leds av controllern Elisabeth Celaya. Varje verksamhetsledare ingår i den verkställande ledningen för
Riksföreningen. Organisationens operativa verksamheter har, som en konsekvens av Rådslagsbeslutet
2012, fortsatt förändringsarbetet med Fullt utbyggt Pingst.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Ianspråktagande/
reservering
Erhållna aktiegåvor
PFAB
Kvarstående belopp för
året
Belopp vid årets
utgång

Ändamåls-

Ändamåls-

Ändamåls-

Balanserat

medel PMU

medel Media

medel övriga

resultat

31 854 520

16 022 566

9 870 362

55 911 929

5 286 166

-1 347 178

1 051 943

37 140 686

14 675 388

10 922 305

Totalt

113 659 377
4 990 931

3 400

3 400

2 715 405

2 715 405

58 630 734

121 369 113

Riksföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Verksamhetens intäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

3
3, 4,
5

93 287 781

81 637 302

106 530 762
67 214 980
8 593 790
275 627 313

105 955 387
57 411 307
7 932 007
252 936 004

-244 947 172
-6 323 353
-18 363 400
-269 633 925

-226 079 119
-6 289 553
-17 358 022
-249 726 694

5 993 388

3 209 309

-569 997
2 286 020
-3 075
1 712 948

-233 000
2 424 494
-2 185
2 189 309

7 706 336

5 398 618

-4 990 930
2 715 405

-2 169 441
3 229 177

2 715 405

3 229 177

6, 7

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrativa kostnader

8
9, 10

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

11

Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året
Förändring balanserat kapital

12
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Not

2019-12-31

2018-12-31

2 531 184
2 946 791

2 208 059
3 506 375

0
5 477 975

431 250
6 145 684

32 853 434
41 187 854
700 000
74 741 288

31 950 034
41 896 996
1 750 000
75 597 030

80 219 263

81 742 714

1 715 308

3 254 907

2 392 386
4 419 119
7 974 094
14 785 599

2 318 043
4 331 569
7 475 882
14 125 495

76 993 212
93 494 119

59 944 061
77 324 463

173 713 382

159 067 177

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

13
14

15, 16
17
18

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Second Hand varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

19
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Not

2019-12-31

2018-12-31

62 738 379
58 630 734
121 369 113

57 747 449
55 911 929
113 659 377

2 208 065

2 493 881

8 814 193
19 492 783
4 275 731
17 553 497
50 136 204

9 340 433
8 928 852
5 739 599
18 905 034
42 913 919

173 713 382

159 067 177

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserad vinst eller förlust

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

20

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21
22
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

7 706 336
1 781 012

5 398 618
2 668 309

9 487 348

8 066 927

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 539 599
-74 342
-585 762
-526 240
7 748 525
17 589 128

810 961
-476 302
-1 385 574
1 907 449
10 090 029
19 013 490

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 395 719
855 742
-539 977

-2 172 812
-1 202 178
-3 374 990

17 049 151
59 944 061
76 993 212

15 638 500
44 305 561
59 944 061

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

23

24
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Riksföreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har uppptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Principen för värdering av Second Hand butikernas varulager har förändrats under året. Alla andra
principer är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

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
intäktsredovisningen sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Riksföreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att Riksföreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Riksföreningen har en
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett
bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande tillgångar med lågt värde som Riksföreningen
avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. Insamlade kläder och liknande som finns kvar
på balansdagen redovisas som en intäkt och varulager i den mån de uppfyller kraven att få redovisas som
tillgång (dvs att de ska säljas). Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som Riksföreningen avser
att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen.
Gåvor av exempelvis aktier och fastigheter 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 Riksföreningen 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 erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
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Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Riksföreningen fått eller kommer att
få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings-, och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till Riksföreningens uppdrag enligt
stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är utlandskontor, central projekthantering och
projektstyrning samt administrativ hantering av ansökningshandlingar för anslag. Uppföljning,
rapportering och revision av projekt utgör ändamålskostnader. Till ändamålskostnader räknas även
kostnader för opinionsbildande, second hand-verksamhet och samkostnader som IT, ekonomifunktion,
telefonväxel och lokalhyra.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de kostnader som Riksföreningen haft för att samla in medel.
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens
samtliga givare, d v s såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga
givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
Insamlingskostnaderna kan således bestå av reklam, annonser, insamlingsmaterial och personal som
arbetar med insamlingsaktiviteter. I insamlingskostnader ingår även samkostnader.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera Riksföreningen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten,
revision av själva organisationen och administrativa system. I administrationskostnader ingår även
samkostnader.

Leasing
Samtliga av Riksföreningens operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt)
över leasingperioden (inklusive första förhöjd hyra).

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas pensionskostnaden det
år pensionen tjänas in.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan.
Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 20 000 kr.
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.
Organisationens byggnader har delats upp i betydande komponenter.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
tillämpas:
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Byggnadskomponenter är stomme med avskrivningstid på 100 år, tak med 40 år, fasad med 40 år, inre
ytskikt med 10 år, installationer med 40 år och övrigt med 25 år.
Inventarier 5 år

Finansiella tillgångar och skulder
Den placeringspolicy som beslutades 2009 gäller fortsatt. Det innebär att c:a 80 % av det egna kapitalet
exklusive ändamålsbundna medel kan placeras på de finansiella marknaderna. Majoriteten av de
finansiella placeringarna ligger i långfristiga räntebärande och noterade företagsobligationer,
kompletterade med finansiella strukturerade produkter. En mindre del av kapitalet har investerats i
värdepapper med god utvecklingspotential, men samtidigt med en högre risk. Under löptiden värderas
placeringarna till sitt bokförda värde. Produkter med förfall under 2020 värderas individuellt efter en
försiktighetsprincip.
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret i våra egna Second Hand butiker har tagits upp enligt följande princip:
Varulagret i våra egna Second hand-butiker har beräknats enligt en annan värderingsprincip än tidigare.
Från 2019 års bokslut använder Riksföreningen sig av Nettoförsäljningsvärdesprincipen. I stället för en
fysisk inventering beräknas lagervärdet utefter en antagen lageromsättningshastighet om tre veckor.
Ändringen av värderingsprincip medför i år en extra nedskrivning av lagervärdet med ca 1,5 miljoner
kronor.
Lagret i Vårgårda-depån inventeras fysiskt och värdet beräknas med hjälp av snittpris och
inkuransavdrag.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även förändring av eget kapital i förvaltningsberättelsen.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

Avsättningar
En avsättning redovisas när Riksföreningen har ett legalt eller informellt åtagande som en följd av
inträffade händelser och där organisationen förväntar sig att en utbetalning kommer att krävas för att
reglera åtaganden samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Kassaflödesanalys
Upprättas enligt indirekt metod och utgår från verksamhetsresultatet inom den löpande verksamheten.
Verksamhetsresultatet justeras med icke-kassaflödespåverkande poster och för periodens förändringar av
varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och förändringar i andra rörelsefordringar och
rörelseskulder. Kassaflödeseffekten från investeringsverksamheten justeras också för.
I likvida medel ingår kassa och bank.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
I redovisningen görs uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att fullt ut motsvara
det verkliga resultatet. Exempel på uppskattningar och bedömningar är avsättningar för riskreserv inom
den internationella verksamheten och fondering av begravningskostnadsersättning.
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Not 3 Insamlade medel

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Allmänheten
Församlingar
Secondhand butiker
Organisationer/företag
Testamenten
Övrigt

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Kläder som skänkts vidare x 25 kr per kilo
Övrigt x 10 kr

Bidrag - insamlade medel
Radiohjälpen
Företag

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som insamlade medel

2019

2018

42 131 867
10 825 871
17 102 641
21 573 169
1 583 865
70 368
93 287 781

39 131 491
10 035 841
14 410 594
16 703 103
1 283 014
73 259
81 637 302

34 528 044
604 825
35 132 869

39 639 986
2 093 770
41 733 756

7 697 960
2 122 110
9 820 070

4 818 872
3 196 526
8 015 398

93 287 781
35 132 869
9 820 070
138 240 720

81 637 302
41 733 756
8 015 398
131 386 456

2019

2018

72 381 724
14 384 151
8 359 358
1 585 459
96 710 692

77 397 203
12 518 956
8 023 830
0
97 939 989

2019

2018

4 194 165
4 194 165

4 188 188
4 188 188

Not 4 Offentliga bidrag

Offentliga bidrag
SMR/Sida
Lönebidrag
SST
Ambassadbidrag

Not 5 Administrationsbidrag SMR/Sida

Administrationsbidrag SMR/Sida

Bidraget avser kostnadstäckning.
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Not 6 Övriga intäkter

Försäkringsadministrationen
Hyresintäkter
Kurser/konferenser/seminarier
Vinst avyttrade anläggningstillgångar
Upplösning av riskreserv
Övriga intäkter

2019

2018

2 821 784
1 351 626
2 730 102
39 000
214 770
1 436 507
8 593 789

2 677 564
1 293 156
2 775 887
0
0
1 185 400
7 932 007

Not 7 Leasingintäkter
Organisationen hyr ut lokaler.
Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 1 351 626 (1 293 156) kronor.
Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2019

2018

1 265 948
1 787 512
0
3 053 460

1 334 288
1 753 540
0
3 087 828

2019

2018

85
67
152

84
65
149

1 150 679
53 189 003
54 339 682

1 093 481
48 687 141
49 780 622

354 745
3 818 065
17 671 466
21 844 276

343 288
3 882 908
16 192 495
20 418 691

76 183 958

70 199 313

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse, föreståndare och direktor
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse, föreståndare och direktor
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

31 %
69 %
30 %
70 %

23 %
77 %
30 %
70 %

2019

2018

68 187 559
97 041 849
79 717 764
244 947 172

73 209 015
81 846 963
71 023 141
226 079 119

Not 9 Ändamålskostnader

Ändamålskostnader
Projektkostnader, SMR/Sida
Projektkostnader, egna
Secondhand-verksamhetens kostnader

Not 10 Leasingkostnader
Riksföreningen leasar framför allt kontorslokaler och butikslokaler för Secondhand-verksamheten samt
annan kontorsutrustning som kopiatorer, kaffemaskiner och växter. De flesta hyresavtalen kan förlängas
med tre år.
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 14 378 409 (15 057 703) kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2019
2018
Inom 1 år
2 - 5 år
Senare än 5 år

14 735 606
45 128 657
0
59 864 263

13 696 771
44 942 145
0
58 638 916

Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2019

2018

173 372
-855 000
111 631
-569 997

-121 369
-111 631
-233 000

2019

2018

4 990 930
4 990 930

2 169 441
2 169 441

Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Not 12 Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets ändamålsbestämda medel

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året.
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Not 13 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

9 536 645
431 250
9 967 895

9 269 297
267 348
9 536 645

-7 328 586
-108 125
-7 436 711

-7 237 508
-91 078
-7 328 586

2 531 184

2 208 059

2019-12-31

2018-12-31

21 466 278
1 395 719
-570 548
22 291 449

20 042 764
1 474 214
-50 700
21 466 278

-17 959 903
570 548
-1 955 303
-19 344 658

-15 666 178
50 700
-2 344 425
-17 959 903

2 946 791

3 506 375

Varav mark 581 000 kr. Byggnaderna är inte åsatta taxeringsvärde.

Not 14 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp andelar i Nyhem Konferens och Sport AB
Erhållna aktiegåvor, Pingst Förvaltning AB
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

31 950 034
900 000
3 400
32 853 434

31 946 834

Utgående redovisat värde

32 853 434

31 950 034

3 200
31 950 034

Aktier i Pingst Förvaltning AB har värderats till ursprungligt beräknat substansvärde vid erhållandet.
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Not 16 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Namn
Pingst Förvaltning AB
Nyhem Konferens och Sport AB

Kapitalandel
28,50 %
9%

Antal
andelar
19 011
360

Bokfört
värde
31 953 434
900 000
32 853 434

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/förfall
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

42 008 627
4 044 336
-4 010 109
42 042 854

39 858 018
13 494 205
-11 343 596
42 008 627

-111 631
111 631
-855 000
-855 000

-111 631
-111 631

41 187 854

41 896 996

Av årets nedskrivningar avser 855 000 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen
även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.
Vid bokslutstillfället överstiger det långsiktiga värdet bokfört värde.

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

1 750 000
-1 050 000
700 000

2 590 000
-840 000
1 750 000

700 000

1 750 000

Avser etableringslån till Secondhand butiker
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda SMR/Sida medel
Övriga förutbetalda ändamålsmedel
Förutbetalda försäkringar
Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader

2019-12-31

2018-12-31

1 111 789
949 308
940 356
3 318 254
1 318 808
335 579
7 974 094

443 691
2 224 377
303 990
2 920 002
1 328 144
255 678
7 475 882

2019-12-31

2018-12-31

1 552 666
655 399
2 208 065

1 722 666
771 215
2 493 881

2019-12-31

2018-12-31

162 352
1 983 417
2 798 302
9 150 000
3 616 788
1 781 924
19 492 783

879 217
4 525 491
3 524 144
4 350 000
0
0
13 278 852

2019-12-31

2018-12-31

5 292 034
4 121 836
4 682 301
2 752 449
704 877
17 553 497

5 080 991
3 779 521
1 790 644
3 486 465
417 413
14 555 034

Not 20 Övriga avsättningar

Avser fondering av begravningskostnadsersättning
Avser riskreserv inom den internationella verksamheten

Not 21 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

SMR/VICSAM ram medel
SMR/VICSAM HUM medel
Radiohjälpen
Pingst Förvaltning AB
Scan Media
Strategic Resouce Group (SRG)

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna ändamålskostnader
Övriga upplupna kostnader
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Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Förändring begravningsfond
Förändring riskreserv
Erhållna aktier Pingst Förvaltning AB

2019-12-31

2018-12-31

2 063 428
-170 000
-115 816
3 400
1 781 012

2 435 502
-160 000
389 607
3 200
2 668 309

2019-12-31

2018-12-31

-743 369
-5 060 109
4 944 337
3 400
-855 741

-111 631
-12 183 596
13 494 205
3 200
1 202 178

Not 24 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Värdereglering värdepapper
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar
Anskaffade finansiella anläggningstillgångar
Erhållna aktier i Pingst Förvaltning AB
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av år 2020 fick världen uppleva en pandemi som saknar motstycke i vår tid. Viruset Covid-19
eller Corona spreds även till Sverige och har påverkat oss alla. Större samlingar får inte äga rum och
människor arbetar hemifrån för att minska smittorisken. Detta har naturligtvis påverkat Pingsts
verksamheter på olika sätt. Flera planerade konferenser, som SÄND, Kreativ, Pingst Administratör och
Omsorg för att nämna några, har fått ställas in, vårt kommande Rådslag kommer hållas digitalt, och
PMUs Second Hand butiker ser en kraftigt minskad försäljning. Om detta krisläge varar under en längre
period får det stora ekonomiska konsekvenser för Pingsts ekonomi och den planerade verksamheten
under 2020. Ekonomin kommer följas upp regelbundet och aktiviteter får prioriteras därefter. Pingst har
valt att lägga sin förvaltning av likvida medel hos PFAB från 1 januari 2020. Börserna världen över har
påverkats mycket negativt av Coronaviruset, vilket även påverkar vår värdepappersportfölj.
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Revisionstrerfittelse
Till rfldslaget fiir Riksf6reningen Pingst - fria frirsamlingar i samverkan, org.nr 8ozoo 4 0575

Rapport om fl rsredovisningen
Uttalanden
Vi har utftirt en revision av irsredovisningen ftir Riksfiireningen Pingst
2019.

-

fria ftirsamlingar i samverkan fcir 6r

Enligt var uppfattning har irsredovisninSen upprettats i enlighet med nrsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rhttvisande bild av fiireningens finansiella stdllning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat och kassaflride ftir Aret enligt arsredovisningslagen. Ft rvaltningsberattelsen ar fitrenlig med
Srsredovisningens tiwiga delar.
Vi tillsryrker ddrftir att redslaget faststeller resultatrekningen och balansrdkningen.

Grundjdr uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) ocb god revisionssed i Sverige. Vfirt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet R eutsorns ansuar.Yi dr oberoende i fiirhillande till
fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tirrigt fullgjort vart )Tkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och dndamilsenliga som grund fiir vira uttalanden.

Styrelsens ansuar
Det er styrelsen som har ansvaret ftir att irsredovisningen upprettas och att den ger en rittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. St1'relsen ansvarar dven fiir den interna kontroll som den bedttmer er niidvandig ftir att
uppratta en arsredovisning som inte innehiller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi

oegentligheter eller

pi misstag.

Vid upprdttandet av irsredovisningen ansvarar stlrelsen ftir bediimningen av frireningens ftirmiga att fortsatta
verksamheten. De upplyser, ndr si dr tilldmpligt, om fdrhillanden som kan plverka ftirmigan att fortsdtta
verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera ftireningen, upphiira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt alternativ till
att giira negot av detta.

Reuisorns ansuar
Vara mal ar att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte innehiller n6gra
vlisentliga felaltigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi misstag, och att ldmna en
revisionsberdttelse som innehAller vira uttalanden. Rimlig sdkerhet er en hdg grad av sdkerhet, men ir ingen
garanti ftir att en revision som utfiirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en
vesentlig felaktighet om en sldan finns. Felaktigheter kan uppsta pe grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara vesentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirventas peverka de ekonomiska beslut som
anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.

T
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Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omd<ime och har en professionellt skeptisk instdllning
under hela revisionen. Dessutom:

.

identifierar och bedtimer vi riskerna frir viisentliga felaktigheter i ersredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pa misstag, utformar och utftir granskningsatgerder bland annat utifian dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som hr tillrdckliga och dndamalsenliga ftir att utgiira en gmnd ftir vflra uttalanden.
Risken ftir att inte uppticka en visentlig felaktighet tiu fttljd av oegentligheter dr ht gre an ftir en vasentlits
felaktighet som beror pe misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, frirfalskning,
avsiktliga utelimnanden, felakig information eller fisidosittande av intem kontroll.

.

skaffar vi oss en ftirstielse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse fiir vir revision fiir att
utforma granskningsetgarder som er lempliga med hens),n till omstandigheterna, men inte ftir att uttala oss
om effektiviteten i den intema kontrollen.

r
.

.

utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i so'relsens
uppskattningar i redovisningen och tillhiirande upplysningar.
drar vi en slutsats om Hmpligheten i att stlrelsen anvdnder anta8andet om fortsatt drift vid upprdttandet av
irsredovisningen. Vi drar ockse en slutsats, med grund i de inhemtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon visentlig oslkerhetsfaktor som avser sadana hdndelser eller f<irhillanden som kan Ieda till
betydande tvivel om ftireningens frirmiga att fortsetta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vesentlig osakerhetsfaktor, maste vi i revisionsberdttelsen fista uppmdrksamheten pA upplysningarna i
irsredovisningen om den vdsentliga osiikerhetsfaltorn eller, om sedana upplysningar ar otillrackliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Vera slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhimtas fiam
till datumet fitr revisionsberattelsen. Dock kan framtida hiindelser eller fiirhillanden giira att en fiirening inte
Idngre kan fortsdtta verksamheten.
utvdrderar vi den iivergripande presentationen, strulturen och innehlllet i irsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hindelserna pi ett
setl som g,er en rattvisande bild.

Vi miste informera sgrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunken
ftir den. Vi miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfaftningar
Uttalande
Utiiver ver revision av lrsredovisningen har vi aven utfiirt en revision av sBTelsens fiirvaltning fdr Rikfiireningen
Pingst - fria frirsamlingar i samverkan fiir ar 2019.
Vi tillstlrker att radslaget beviljar stlrelsens ledamiiter ansvarsfrihet frjr rdkenskapseret.

Gntnd.ftr uttalande
Vi har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reuisorns onsuor. Vi dr oberoende i fiirhillande till fiireningen enli6 god revisorssed i Sverige och har i dlTigt
fullEjort vert ):rkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat er tillreckliga och indamilsenliga som gmnd ftir

virt uttalande.

Styrelsens ansuar
Det ar st Telsen som har ansvaret fdr fttrvaltningen.
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Reursorns onsuar
Virt mil betrdffande revisionen av ftirvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta
revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av sekerhet kunna bed<ima om nigon styrelseledamot i nagot vasentligt
avseende ftiretagit negon atgiird eller &jort sig slyldig till nigon ftirsummelse som kan friranleda
ersattningsslyldighet mot ftireningen.
Rimlig siikerhet dr en hiig grad av sdkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utf<irs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppticka fltgdrder eller ftirsummelser som kan fiiranleda
ersiittningsskyldighet mot fiireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvlnder vi professionellt omdijme och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen grundar sig frdmst pi
revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsetgarder som utftirs baseras pi vir professionella
bediimning med utgingspunkt i risk och vesentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pi sAdana
Itgdrder, omriden och fiirhflllanden som ar vdsentliga fiir verksamheten och dar avsteg och dvertredeher skulle
ha siirskild betydelse fiir ftireningens situation. Vi gir igenom och priivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgerder och andra fiirhillanden som ir relevanta fiir vart uttalande om ansvarsfrihet.
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