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Stor nåd från 
Herren över oss
När år 2020 summeras är det ett helt unikt verk-
samhetsår vi lägger bakom oss. Pandemin skriver 
nu in sig i historieböckerna. Vi har förlorat många 
möjligheter till samlingar och möten som försam-
lingar och rörelse och det är omöjligt att helt över-
blicka konsekvenserna av alla restriktioner och 
begränsningar. En del av dess kostnader i form 
av sorg och utsatthet har vi nog ännu inte sett, ett 
stort själavårdsarbete ligger framför. 

I det gemensamma Pingst har vi en dubbel 
uppgift i detta, att stötta församlingarna så att de 
kan vara till stöd i sina miljöer, samtidigt som det 
gemensamma också ska fungera. Därför är jag 
tacksam för det ekonomiska stöd som har kunnat 
ges ur Coronafonden till hjälp och välsignelse 
även utanför vårt lands gränser.

Föreliggande årsredovisning berättar om stor 
nåd från Herren över det gemensamma Pingst. 
Våra verksamheters förvaltning kan konstateras 
vara fortsatt god och det redskap de gemensam-
ma verksamheterna är i församlingarnas händer, 
innebär möjlighet att ta steg framåt. Vi är inte i en 
nedmonteringsfas, snarare ser vi innovationsför-
måga och utvecklingspotential i våra aktiviteter, 
även under begränsningarna som råder. 

Församlingarna har kännetecknats av digitalise-
ring och diakoni under året som ligger bakom och 
gjort många goda insatser i detta. Möjligheterna att 
ta in nya deltagare, föra dem till dop och försam-
lingsgemenskap har varit svårare än tidigare, trots 
det ser vi många nya relationer etablerade via det 
digitala tillsammans med verkligheten av stor 
social nöd och utsatthet. 

Vår rörelse är född av Gud för ett syfte att sprida 
evangelium till alla människor. Dessa goda nyhe-
ter behövs mer än någonsin i ord och handling. 
Pingst framtidsbild anger vår längtan att bära en 
genuin kärlek till Jesus och människor. En ärlig 
förhoppning från min sida är att denna längtan 

fördjupats under året som ligger bakom om än 
detta kommit med en stor kostnad.

När vi ser framåt sträcker vi oss emot framtids-
bildens förverkligande. Vi vill vara en rörelse som 
aldrig slutar att växa, vägen dit handlar om såväl 
kreativa karismatiska impulser som ett behov av 
vård och respekt för varje människa. Tillväxten 
måste vara hållbar och i takt med att vi odlar det 
goda arvet som finns i pingstväckelsen bör vi ock-
så vara uppmärksamma på det bräckliga inom oss. 
En varm, hängiven pingströrelse som också växer 
i hänsyn kommer kunna vara till fortsatt stor nytta 
och välsignelse.

Vår rörelse är född  
av Gud för ett syfte att 

sprida evangelium till alla 
människor. Dessa goda 

nyheter behövs mer  
än någonsin i ord  

och handling. 2020
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Dop på Steningegården sommaren 2020.
Simon Lann och Adrik Peralta med Joel 
Alfven, ungdomspastor i Arken, Värnamo.
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Riksföreningen Pingst - fria församlingar i sam-
verkan (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 rörel-
se som aldrig slutar att växa.” 

I förvaltningsberättelsen hänvisas ibland till 
Riksföreningen och avser då dess medlemsför-
samlingar. I vissa textstycken omnämns Pingst-
rörelsen 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 samord-
ning 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 verk-
samhetsområde. Inom dessa områden finns flera 
juridiska personer. I Socialt ingår LP-verksam-
heten, i Utbildning ingår PSK och folkhögsko-
lorna, i Media ingår Ibra Radio Federation och 
TV-Inter Club, i Ung ingår Pingst Ung och Sport 
for Life och i Förvaltning ingår Pingst Förvalt-
ning AB och AB Samspar. Tillsammans arbetar 

alla organisationer för att effektivisera och dra 
nytta av varandras kompetens och resurser.

År 2020 är Riksföreningens femtonde verksam-
hetsår.

Organisationens syfte och ändamål
Riksföreningens målsättning är att skapa goda 
förutsättningar för dess medlemsförsamling-
ar 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 försam-
lingscoacher, konsulentverksamhet, utbildningar 
för ledare och socialt entreprenörskap. Riksför-
eningen försöker också knyta ihop en alltmer 
globaliserad värld genom att hitta synergier och 
erfarenhetsutbyte mellan de svenska och de in-
ternationella verksamheterna. Detta sker genom 

församlingar medlemmar

392 88 227

Det här är Pingst
Vi vill 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. 

gemensamma konferenser och workshops samt 
genom personliga kontakter och kunskapsöver-
föring. Syftet med all verksamhet är att vara i 
takt med vad medlemmarna anser vara viktigt. 
Där är de årliga rådslagen viktiga avstämnings-
tillfällen för verksamhetsplaner och inriktning. 
Riksföreningen eftersträvar att också leva nära 
andra bidragsgivare och intressenter, ex SMR, 
Radiohjälpen, Myndigheten för stöd till tros-
samfund (tidigare SST), Second Hand butiker 
och andra nationella och internationella aktörer. 
Samverkan med andra kyrkor och kristna orga-
nisationer är prioriterat.

Pingst Pastor var den sista konferensen 
som genomfördes 2020 innan pandemin 
tvingade oss till omställning.

Foto: Simeon Hagström
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Medlemmar
Den 31 december 2020 hade Riksföreningen 392 
(390) medlemmar. Dessa församlingar har till-
sammans drygt 87 000 medlemmar.

Intresse- och dotterbolag
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 pingströ-
relsen. Vi hänvisar till bolagets årsredovisning 
för mer information om verksamheten.

Riksföreningen blev i början av 2019 delägare 
(9%) i Nyhem Konferens och Sport AB. Bolaget 
har till uppgift att på bästa sätt förvalta byggna-
der och mark på Nyhems konferensområde.

Under 2020 bildades det helägda bolaget Pingst 
Fastighetsutveckling AB. På uppdrag av lokal för-
samling eller gemensam organisation är bolaget 
via rådgivning och projektledning behjälpligt 
gällande fastighetsutvecklingsfrågor.

Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen samarbetar i första hand med de 
svenska pingstförsamlingarna. Andra betydande 
samarbetsorganisationer är Svenska Missions-
rådet (SMR), Myndigheten för stöd till trossam-
fund, Radiohjälpen med flera.

Representation i andra styrelser
Föreningen finns bland annat representerad i 
styrelsen för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR),  
Sveriges Kristna Råd (SKR), Svenska Missions-
rådet (SMR), Svenska Bibelsällskapet,  
Myndigheten för stöd till trossamfund, Nyhem 
Konferens och Sport AB samt Arbetsgivar-
alliansen. 

Riksföreningen finns även representerad i 
ett stort antal referens- och arbetsgrupper med 
verksamhet inom föreningens arbetsområden; 
Arbetsgivaralliansens branschkommitté för  
Trossamfund och Ekumeniska organisationer, 
Sveriges Kristna Råd, Föreningen Nyhems-
veckan, Bilda, 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 Eu-
ropean Mission) och i PWF (Pentecostal World 
Fellowship). 

Riksföreningen finns också representerad i ett 
antal geografiska nätverk.

verksamhetsår

verksamheter

olika bolag

15

8

4

Ett nattmöte från den digitala Nyhems-
veckan spelades in vid sjön Stråken, här 
leder Hedvig Rizell lovsången.

Foto: Levi Sunesson
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I början av år 2020 fick världen uppleva en 
pandemi som saknar motstycke i modern tid. Vi-
ruset Covid-19 eller Corona spreds som en löpeld 
och har påverkat oss alla under hela året. 

Större samlingar har inte kunnat äga rum och 
medarbetare har arbetat hemifrån för att mins-
ka smittorisken. Detta har naturligtvis påverkat 
Riksföreningens verksamheter på en mängd 
olika sätt. 

Hela organisationen har haft reserestriktioner 
under året och vi har tydligt följt Folkhälsomyn-
digheten, UD och andra myndigheters rekom-
mendationer gällande resor och andra smittdäm-
pande åtgärder. Flera planerade konferenser, 
som SÄND, Kreativ, Pingst Administratör och 
Omsorg för att nämna några, har fått ställas in. 
Andra konferenser och större samlingar har 
ställts om och genomförts digitalt. Exempel på 
detta är Rådslaget, Nyhemsveckan, Lapplands-
veckan och Pingst Ledare. 

Den planerade fortbildningsresan till Grekland 
för rörelsens pastorer var inte möjlig att genom-
föra utan är framflyttad till 2021. Den världs-
omspännande pandemin sätter stor press på de 
verksamheter Riskföreningen själv bedriver, 
men också de församlingar och partners som re-
laterar till oss. Som en respons på detta beslutade 
Rådslaget om ett stödpaket i form av en Coro-
nafond på maximalt 10 miljoner kronor. Under 
året beviljades tre ansökningar på sammanlagt 
500 000 kronor.

Församlingsrörelse Pingst
Rådslaget fattade 2018 inriktningsbeslut att, 
med start i och med rådslag 2019, arbeta för 
att Framtidsbilden ska kunna förverkligas. Vi 
vill”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”. Under 2019 och 2020 har en konsult arbe-
tat med en förstudie för att kartlägga befintliga 
system inom Riksföreningen och ge förslag på en 
systemlösning. Presentation av systemlösningen 
planeras till Rådslaget 2021 och därefter startar 
implementering.

Together to get there
Med syfte att få en så god samverkan och förank-
ring som möjligt inom svensk pingstmission har 
fortsatta steg tagits i den internationella strate-
gin. 

Matteus - de minst nådda, 
Markus - de mest utsatta, 
Lukas - missionärerna från Sverige och 
Johannes - relationerna i världen och teologi.
 Arbetet kommer att utföras genom tematiska 

ledare, regionsekreterare och land-AU i nära 
samarbete med enskilda församlingar. Ett flertal 
av de tematiska ledarna och regionsekreterarna 
har under året utsetts och presenterats. Förank-
ringsprocessen för Memos of understanding 
(MoU) med våra internationella systerrörelser 
fortsätter, ett femtontal processer pågår.

personer döptes nya medlemmar

1576 532

Väsentliga  
händelser 2020

kronor har utbetalats 
från Coronafonden

500 000

Mediautredningen
Kommunikationsavdelningen har under året på-
börjat arbetet med en ny ändamålsenlig hemsi-
da. Arbetet med ökad samordning inom Riks-
föreningens befintliga kommunikationsarbete 
har intensifierats under året och en projektgrupp 
har bildats för att mer aktivt driva processen. Vi 
fortsätter vara en långsiktig och relationellt aktiv 
ägare i Mentor Medier. 

Förvaltning av likvida medel
Riksföreningen har sedan 1 januari 2020 valt att 
lägga sin förvaltning av likvida medel hos PFAB. 
En förändrad strategi har resulterat i omlägg-
ning av värdepappersportföljen och pandemin 
har påverkat att vissa avyttringar behövt göras, 
framför allt gällande High Yield produkte.

Församling
Pingst Församlings uppgift är att serva och hjäl-
pa församlingar att lyckas i deras uppdrag. Den 
1 januari 2020 hade pingströrelsen 435 försam-
lingar med 88 227 medlemmar. Det är en ökning 
med 532 medlemmar från samma tidpunkt 
föregående år. 1576 personer döptes.

Anders Wisth från TBN Nordic och  
Frida Nyberg, pastor i Boden, under  
inspelningen av digitala Lappis.

Foto: Elsa Olsson
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Kommunikationen med församlingarna
Detta gäller också i kontakten med församling-
arna i största allmänhet. Utmaningen i en tid av 
restriktioner och isolering har varit att bibehålla 
en känsla av närvaro och ett starkt ”vi”. Detta 
har vi försökt uppnå genom att hålla en så nära 
kontakt som möjligt med våra församlingar ge-
nom mejl, personliga samtal och digitala möten. 
Under pandemin har våra församlingar tvingats 
ställa om både en och två gånger vad gäller verk-
samhet och gudstjänster, och mycket har rört det 
digitala arbetet.

Vi har erbjudit utbildning till församlingar 
som saknar möjligheten att själva göra en kom-
plett gudstjänst på webben i hur man digitalt 
kan koppla upp sig mot en annans kyrkas guds-
tjänst i regionen.

Konferenser och utbildningsdagar
Effekterna av pandemin har också märkts i att vi 
inte kunnat genomföra mindre konferenser som 
t.ex. sommarens kurs på Furuboda för barn med 
funktionshinder. Här har vi hittat andra vägar 
att genomföra vissa av dessa digitalt, t.ex. Pingst 
Ledare, medan andra skjutits på framtiden.

Pingst Omstart
Under året som gick har vi varit begränsade i att 
kunna nå ut till församlingarna som vi velat. Vi 
har fortsatt att arbeta med de kontakter vi haft 
sedan tidigare och påbörjat samtal med andra 
församlingar. Arbetet startades upp under 2020 
och vi ser fram emot att utveckla det vidare.

Pingst Omsorg
Under hela 2020 satsade vi på att stötta försam-
lingarna med verktyg relevanta för pandemin. 
Trygg församling har inte kunnat genomföras 
då det kräver fysiska samlingar. Ett axplock av 
det som gjordes: Filmer av uppmuntran, under-

visning och stöd togs fram och delades. Mate-
rial togs fram på temat Våld i nära relationer, 
Själavård i kristider och Bryta ensamhet hos våra 
äldre. Pingst Själavård referensgrupp samlade 
ett 30-tal församlingar i Jönköpingsregionen 
i ett pilotprojekt. Podcasten Pingst Relationer 
lanserades och det första avsnittet släpptes före 
årsskiftet. Pingst Omsorg var med och ansökte 
om ett bidrag på 500 000 kr från Radiohjälpen för 
att stötta församlingarna i deras sociala arbete 

nya församlingar podcast om  
relationer lanserades

11 1
kronor gav Radiohjälpen 

som stöd till församlingar

500 000

Här ses Niklas Mörling presentera 
några av de elva nya församlings-
planteringarna i landet.

Foto: Simeon Hagström

med utsatthet i pandemin. Dessa pengar gick till 
kläder, hygienartiklar, matkassar och härbärge 
bland annat.

Pingst Integrationsråd
Rådet har samlats fem gånger under 2020 för att 
stämma av olika processer och aktuella frågor. 
Avförklarliga skäl kunde vi inte genomföra 
någon Integrationskonferens på regional eller 
riksnivå.
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Samtalen har mest cirkulerat omkring hur det 
fungerat att arbeta med våra flyktingar/invandra-
re under pandemiperioden. Sammanfattningsvis 
har det fungerat ganska bra med digitala sam-
lingar och individuella möten/samtal, men givet-
vis så har man saknat att kunna mötas fysiskt. Vi 
delar fortsatt frustration över Migrationsverkets 
sätt att hantera asylärenden, men försöker stötta 
och hjälpa varandra med råd och erfarenheter.

Pingst YA!
Innan pandemin slog till så hade YA! ett välbe-
sökt seminarium på nyårskonferensen Unite. 
Vi hjälpte till att ordna en skidresa till Trysil för 
unga vuxna samt en ekumenisk konferens om 
aktuell forskning kring unga vuxna och tro. 
YA-collegium ställdes om och arrangerades di-
gitalt, en effekt var att vi ökade 10 procent i antal 
deltagare. Vi bidrog med sändning från Nyhem 
och filmade även ett seminarium till Pingst Led-
are.

Pingst Plantering
2020 inleddes med den stora glädjen att presen-
tera elva nya planteringar på Pingst Pastor. De 
flesta av dessa har deltagit i vår online coachning 
som mötts varje månad för samtal och erfaren-
hetsutbyte. Sju team har deltagit i M4 under året. 
Under våren lanserade vi Planteringspodden 
och under sommaren utvecklade vi omstartspro-
grammet Pingst FF (Fisk & Får). Vi deltar i det 
ekumeniska arbetet ”Vidare 2025” där målet är 
att vi senast 2025 planterar fler församlingar än 
vad som läggs ner.

Pingst arkiv & forskning (PAF)
PAF faciliterade under året en materialinsamling 
kring församlingarnas och samfundens digitala 
respons på pandemin. Detta blir material för 
framtida forskning. Institutet för Pentekostala 
Studier, IPS, har medverkat i projektet Pentekos-
talism på 2020-talet som slutförts under året och 
presenteras i bokform 2021. Vi medverkar och 
bistår även med material i forskningsprojektet 
om lärdomar från Knutby som startade somma-
ren 2020. Arbetet med att förbereda Filadelfia 
Stockholms missionsarkiv för deposition på 
Riksarkivet har stått stilla på grund av pande-

min. I skriftserien Livsberättelser har två böcker 
givits ut, den ena om missionär Wanja Karlsson 
och den andra om Salige Ludwig. I pingstforsk-
ningsserien har två omfattande dokumentationer 
publicerats, dels om Pingst i Burundi, dels om ”de 
pingstbetonade” i Svenska Missionsförbundet. 
Pingströrelsens årsbok 2020 har producerats.

Församlingsservice
Under 2020 presenterades förtydligade riktlinjer 
för vigselförrättare i Pingst. Det innebär bl.a. att 
varje församling ska ha en ”vigselsamordnare” 
och tydlighet kring att behörigheten är kopplad 
till att vara pastor och delaktig i pastorsnätverket. 
Plattformen för Pingst webshop, i drift sedan 
2007, är undermålig och har haft stora driftstör-
ningar under året. En process pågår för att nå 
fram till en ny hållbar lösning.

Pingst Kreativ/Pingst Musik
Under Q1 genomfördes inspelning och release av 
skivan ”Vägar vidare” som är en del av Ny Musik 
i Pingst. Konferensen Kreativ-20 fick ställas in, 
men nätverksträffar under sommaren och hösten 
genomfördes digitalt och hade god uppslutning 
med mellan 200-400 deltagare per tillfälle. Pingst 
Musik har i vanlig ordning varit en del i arbetet 
kring Pingst egna konferenser såsom Pingst Pas-
tor, Pingst Rådslag och Pingst Ledare.

Utbildning
Pingst Utbildning ansvarar för Skol- och kur-
sverksamhet genom folkhögskolorna June, 
Kaggeholm, Mariannelund, Umeå och Vinga. 
Skolorna är samlade inom stiftelsen Pingstför-
samlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK) 
som utgör den organisatoriska grunden. Inrikt-
ningen är att driva dessa i enlighet med PSK:s 
visionsdokument. Pingst Utbildning förmedlar 
Pingströrelsens huvudmannabidrag till Akademi 
för Ledarskap och Teologi (ALT) och verkar på 
detta sätt genom ägarinflytande. Samtidigt verkar 
Pingstskolorna också, genom folkhögskolorna, 
som anordnare till ALT. Detta för att säkra att 
Pingströrelsen får välutbildade, pentekostala och 

procent fler 
deltagare när 
YA-collegium 
blev digitalt

folkhögskolor

release 
av ny skiva

10

5

1

Folkhögskolan Kaggeholm flyttade från 
slottet på Ekerö till Rörstrand och blev 
granne med Filadelfiakyrkan.

Foto: Sandra Lagestrå
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förankrade pastorer och ledare. Inom ALT finns 
Institutet för Pentekostala Studier (IPS) som är 
en viktig resurs för fördjupning och forskning. 
ALT har en egen styrelse.

Pingst Utbildning är en viktig resurs till ut-
bildning och fortbildning inom Pingst. Verksam-
hetsområdet tillvaratar Pingströrelsens intresse 
som medlemsorganisation i Bilda och finns i 
ekumeniska dialoger inom Sveriges Kristna Råd 
(SKR) och ekumeniska nätverk för utbildning.

Folkhögskoleverksamheten har under året 
präglats av pandemin. Stora omställningar har 
gjorts för att bedriva utbildning på ett smittsä-
kert sätt. Det har handlat om minskade grupper, 
ändrade scheman, tydliga restriktioner och 
digital undervisning.

Söktrycket har varit gott och i princip alla 
utbildningsplatser fyllts. Undantaget var utland-
sutbildningar som hade väsentligt färre ansök-
ningar. Ändå har dessa utbildningar genomförts, 
men med färre deltagare.

ALT:s regionaliserade organisation i samver-
kan med nio folkhögskolor, och i några av fallen 
dessutom samlokaliserad med församlingar, har 
inneburit en viss utmaning i dessa pandemitider. 
Varje enskilt studiecenter har sina egna förutsätt-
ningar och regionala restriktioner. 

Övergripande har det ändå fungerat mycket 
bra för både studenter, deltagare och personal. 
Den sedan hösten 2019 nystartade masterutbild-
ningen har etablerats och är nu stabil. Ett område 
som varit i särskilt fokus under året är interna-
tionalisering. Utgångspunkten är att hitta sam-

arbeten med rörelser och institutioner i andra 
länder där huvudmännen redan har relationer 
med svensk pingströrelse och även andra som är 
intressanta för akademiskt utbyte.

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

PMU
PMU:s uppdrag är att leda och utveckla de 
svenska pingstförsamlingarnas gemensamma 
biståndsarbete. Under 2020 har arbetet med att 
utveckla svensk pingstmissions gemensamma 
arbete pågått, där PMU får huvudansvar inom 
temat De mest utsatta. Bland annat pågår ett ar-
bete med att utveckla nya stödformer i kampen 
mot fattigdom och utsatthet, och att identifiera 
synergier mellan olika teman och insatser.

Under 2020 omfattade projektverksamheten i 
Syd 138 utvecklingsinsatser i 27 länder med 37 
lokala partner (och 29 svenska partner/försam-
lingar), samt 25 humanitära insatser i 12 länder, 

utvecklingsinsatser svenska partners 
och församlingar

138 29
Loburio Lokoli, en ensamstående  
mamma bor i ett avlägset område i östra 
Sydsudan med vattenbrist. PMU hjälper 
henne.

Foto: Annelie Edsmyr
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projekt med  
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huvudmål

projekt med 
huvudfokus 

på miljö

miljoner kronor 
fick PMU  
från Sida

31

4

54,9
med medel främst från SMR/Sida, Radiohjälpen, 
Second Hand och egna insamlingar. Verksam-
heten leds från huvudkontoret i Stockholm, med 
stöd från regionkontor i Kenya och DR Kongo. 
Second hand-verksamheten leds från Jönköping.

2020 var ett mycket speciellt år, p.g.a. rådande 
pandemi. Under våren vidtogs kraftiga åtgärder 
både i relation till den egna verksamheten och 
organisationen (mot bakgrund av en beräkning 
av förväntade intäktsbortfall), samt i relation 
till lokala samarbetspartner (mot bakgrund av 
behovet av omställningar i projektverksamheten 
p.g.a. rådande restriktioner). Samtidigt började 
personalen i hög grad arbeta hemifrån, och nya 
metoder utvecklades för uppföljning av verk-
samheten, på distans. Nedan redogörs för de 
olika verksamhetsgrenarna, och hur de utveck-
lades under året. PMU noterar att verksamheten 
i hög utsträckning ändock har kunnat genomför-
as, trots pandemin.

Vision och uppdrag
PMU:s vision är en värld med upprättade 
relationer, fred, frihet, demokrati och respekt 
för de mänskliga rättigheterna, rättvist förde-
lade 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 framför 
allt svensk pingströrelse och lokala samarbets-
partner bekämpa fattigdom. PMU:s strategiska 
målområden är demokrati, jämställdhet, väl-

stånd (utbildning, hälsa och försörjning), omsorg 
om miljön och hållbar utveckling, kapacitets-
utveckling samt humanitära insatser. I Sverige 
fokuseras PMU:s arbete på opinionsbildning, 
kunskapsutveckling och skapande av enga-
gemang för rättvisearbete. Second Hand är en 
central strategi för både 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 områ-
den. 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 av-
görande för genomslag och hållbara resultat. De 
strategiska prioriteringarna demokrati/fred och 
jämställdhet länkas samman i arbetet med kvin-
nors 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 kyrkofamil-
jen inom rättvisearbete.

Betydande samarbeten 
PMU hade ett ramavtal med Sida 1981-2014, och 
ett samarbetsavtal med Sida 2015-2017. Sedan 
2018 får PMU Sida-bidrag via Svenska Missions-
rådet (SMR). Inom det humanitära arbetet rådde 
denna ordning sedan tidigare. 2019 ansökte PMU 
om att återigen erhålla ramstatus (strategisk part-
nerorganisation till Sida), men fick avslag, varför 
medel också för 2020-2023 erhålls via SMR. Ett 
annat betydande finansiellt samarbete är Radio-
hjälpen (där PMU har ett ramavtal).

Utvecklingssamarbete
För 2020 erhöll PMU genom samarbetet med Sida 
via SMR 54,9 mkr för utvecklingsinsatser i Syd. 
PMU bedriver också eget insamlingsarbete, samt 
erhåller stöd från Radiohjälpen. Verksamheten 
som lokala partner planerat genomföra har i hög 
grad kunnat genomföras trots pandemin, men 
med anpassningar. 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 2020:
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• 31 projekt med demokrati som huvudmål har 
genomförts. Bra exempel kommer från Kenya 
där PMU:spartner har arbetat med att utveckla 
system som ger en tidig varning när konflikter 
som kan leda till svåra humanitära situationer 
är på väg att skapas. På det här sättet kan man 
arbeta preventivt med fredsbyggande och försörj-
ningsmöjligheter och hindra konflikter innan de 
utvecklas till krig.

•  21 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 levnadsvill-
kor. Ett exempel kommer från Palestina där lokal 
partner har startat ett pilotprojekt för teologisk 
bearbetning gällande kvinnans roll i församling-
en.

• Inom hälsa (28 projekt), utbildning (29) och 
försörjning (16) har totalt 73 projekt pågått under 
2020. Ett exempel på ett integrerat arbete kan 
hämtas från Mauretanien, där PMU:s partner har 
programstöd för en holistisk insats inom försörj-
ning via jämställdhet och demokrati för hante-
ring av klimatförändringar.

•  4 projekt har pågått med miljö som huvud-
fokus. I Burkina Faso har PMU:s partner under 
2020 startat en ny insats där hållbara jordbruks-
metoder, miljövård och resilient försörjning är i 
fokus. Målet är att jorden återhämtar sig, jordbru-
ket blir hållbart och inga miljögifter kommer att 
användas längre.

• 9 projekt med direkt fokus på partnerkapaci-
tet har genomförts, liksom 61 insatser (mestadels 
digitala träningar) med syfte att bygga kapacitet 
hos lokala samarbetspartner. Lokala partner har 
genom PMU:s stöd bl.a. förbättrat sina adminis-
trativa rutiner, haft antikorruptions-träningar, 
byggt kapacitet inom olika tematiska områden 
och arbetat med att utveckla strategiska planer, 
policyer och riktlinjer.

Under 2019 PMU fattade PMU beslut att den 
långvariga samarbetspartnern Fridsro på Sri 
Lanka p.g.a. stora interna konflikter skulle exklu-
deras från stöd under 2020-2023. Slutrapportering 
av de omfattande insatserna har pågått under 
2020. Det finns också andra avvikelser som han-
terats under året med andra samarbetspartner. 
Riskreserven rymmer vid årsslutet 490 926 kr, se 
not 22. 

PMU har under 2020 stärkt samarbetet med 
den globala pingströrelsen. Som gensvar på 
pandemin gjordes under våren gemensamma 
kommunikationsinsatser, men också en samman-
ställning över stöd till samarbetsländerna i Syd. 
En sammanräkning under våren 2020 visar att 
insatser till ett värde av över 700 mkr gjordes för 
de som drabbats av krisen, vilket visar på sam-
hällskraften i denna globala rörelse.

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. Humanitära insatser har genomförts 
i Bangladesh, Burundi, Etiopien, Filippinerna, 
Grekland, Irak, Jemen, DR Kongo, Mauretanien, 
Mocambique, Nepal, Sydsudan, Syrien och 
Zimbabwe. Den totala kostnaden för insatserna 
uppgår till 39,8 mkr för 2020 (29,5 mkr 2019 och 
35,4 mkr 2018), vilket är en ökning om 34 % se-
dan året innan. Av detta är 8,7 mkrvidarebeford-
rade medel. Den humanitära verksamheten har 
gett stöd till totalt 248 938 människor inom bl.a. 
matförsörjning, nutrition, hälsa, skydd, katastrof-
riskreducering, vatten och sanitet. Motsvarande 
siffra var 230 410 människor 2019.

I juli 2020 informerades PMU om att SMR, ACT/
Svenska Kyrkan och PLAN inte får förnyade 
avtal (som strategiska partnerorganisationer) 
med Sidas humanitära avdelning. Då PMU får 
Sidastöd genom SMR väntas bidragen för 2021 
till PMU bli halverade jämfört med 2020. En ny 
humanitär strategi som ska styra Sidas arbete är 
nyligen antagen. Dialog med Sida pågår, liksom 
med UD. Om beslutet kvarstår kommer det 
kraftigt påverka PMU:s möjligheter till gensvar 
på humanitära kriser framöver. Hur stor föränd-
ringen blir beror på hur väl PMU lyckas hitta nya 
finansiärer, och hur bra insamlingarna går.

Kommunikations- och insamlingsarbetet
Det huvudsakliga målet är att sprida kunskap 
och skapa engagemang samt att samla in medel 
till verksamheten i fält. För 2020 tilldelades PMU 
inom ramen för avtalet med SMR/Sida drygt 
1,1 mkr för kommunikationsarbetet i Sverige. 
Under året har PMU även satsat egna medel för 
det arbetet. Under 2020 samlades ca 41,1 mkr in nya givare

rekryterades 
till PMU

miljoner kronor 
samlades
in av PMU

kronor 
är snittgåvan 

till PMU

1036

41,1

471

Irak är ett av länderna som PMU jobbar 
humanitärt i. Den totala kostnaden för  
insatserna uppgick till 39,8 miljoner  
kronor för 2020.

Foto: Annelie Edsmyr
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12,1
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(44,9 mkr 2019). De tre största givargrupperna är 
enskilda gåvogivare (40 %), Second Hand-butiker 
(29 %) och svenska pingstförsamlingar (7 %). En 
viktig del i insamlingsarbetet är att kontinuer-
ligt rekrytera nya givare. 2020 rekryterades 1036 
givare. Snittgåvan (471 kr) ökade med 2 %.

2020 har varit ett mycket speciellt år som gjor-
de att vi inte kunde vara ute och träffa givare och 
samarbetsförsamlingar som vi brukar. En resa 
gjordes innan världen stängdes ner på grund av 
pandemin. Den gick till DR Kongo, vilket gjorde 
att arbetet på Panzi-sjukhuset och problemati-
ken kring konfliktmineraler kunde lyftas under 
året. Med på resan var även författaren Birger 
Thureson, som sedan skrev boken De reste sig och 
gick vidare. Under hösten lyftes problematiken i 
DR Kongo med fokus på konfliktmineral-frågan, 
under rubriken Inte din slav. Under november 
och december lyftes i ”Barnens rätt”-kampanjen 
hur barns situation och behov förändrats under 
pandemin.

Utvecklingen av arbetet med sociala medier 
och press har fortsatt, där vi inom press arbetet 
sett fortsatt ökat intresse på flera etablerade 
redaktioner. PMU har under året samarbetat 
med Eezer - Initiativet kring mödrahälsovård 
och MC-ambulanser. Det samarbetet kommer 
ytterligare intensifieras under 2021.

Second Hand
PMU fortsätter att utveckla Second Hand-verk-
samheten. Vid årsskiftet 2020/2021 hade PMU 

tio egna butiker. Ytterligare 43 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 ar-
bete i Sverige. En annan målsättning är att bereda 
utrymme för arbetsplatsträning kopplat till olika 
sysselsättningsåtgärder. Under verksamhetsåret 
genomfördes strukturförändringar i PMU:s buti-
ker med syftet att öka överskott och avkastning. 
Second Hand-verksamheten bidrog 2020 med 
12,1 mkr till PMU:s internationella verksamhet 
(17,1 mkr 2019). Den stora förändringen härrör 
från pandemin, som påverkat både PMU:s buti-
ker, Vårgårda-verksamheten och avtalsbutikerna. 
Bl.a. påverkades möjligheten att ha volontärer 
arbetande i butikerna, vilket bidrog till ökade 
personalkostnader för att butikerna skulle kunna 
hålla öppet. Även klädförsäljningen via Vårgårda 
påverkades kraftigt.

Kvalitetsarbete
PMU har under 2020 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 intres-
senter, 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 allmänhet-

en. 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 verk-
samhet granskas av auktoriserad revisor. 

För mer information, se PMU:s verksamhetsbe-
rättelse samt effektrapport på www.pmu.se.

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 Mellan östern, Turkiet, 
Syd- och Sydostasien.

Under 2020 har implementeringen av svensk 
pingstmissions gemensamma arbete och struktur 
påbörjats. IBRA har huvudansvaret inom temat 
De minst nådda vilket bland annat innebär att 
aktualisera och mobilisera för behovet att nå ut 
med evangeliet till de folkgrupper som ännu 
inte hört. Detta sker framförallt i relationen med 
svenska församlingar och i samarbete med vår 
gemensamma nya struktur med regioner och 
tematiska områden.

Under året företrädde ca 35 personer, genom 
anställning i församling eller i riksföreningen, 
Ibra i olika funktioner. Exempelvis som regi-
onledare och koordinatorer, med träning, upp-
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följning, insamling, församlingsrelationer och 
ledning. 

En stor del av Ibras ekonomi och omsättning 
ligger utanför Ibra och återfinns i lokala försam-
lingar huvudsakligen genom anställningar av 
Ibras medarbetare. Under året har organisatio-
nen vuxit med 3 personer som anställts på deltid 
genom församlingar för Ibras arbete.

En stor del av Ibras svenska personal baseras 
på resande till fält. Från mars månad var det 
tvunget att ställas in p.g.a. pandemin. Det mesta 
av ledarfunktionerna ställdes om till digitala 
möten. Resultatet av verksamheten ökade dock 
kraftigt eftersom den baseras på media. Många 
partners har rapporterat starkt ökad media-re-
spons och den ligger på årsbasis högre än 2019. 
Merparten av arbetet har trots begränsningarna 
kunnat genomföras och följas upp med regel-
bundna rapporteringar från partners. Det som 
blir lidande är uppstart av nya projekt där fysisk 
närvaro krävs. Några av dessa är uppskjutna till 
2021.

Verksamheten i Sverige för insamling och för-
samlingsrelationer har kraftigt reducerats p.g.a. 
pandemin. 

Bearbetningen av marknaden för att besöka 
församlingar och nå nya månadsgivare har i 
princip enbart skett digitalt vilket lett till ett 
betydligt mindre antal nya givare än normalt. 
Detta riskerar att få en negativ effekt långsiktigt. 
Trots pandemin når vi budget tack vare några 
större enskilda gåvor i slutet av
året. Årets kostnader blev lägre än budget 
beroende av minskade resekostnader och en del 
uppskjutna projekt.

Under 2020 ingick IBRA ett samarbete med 
Cornerstone Foundation, en USA baserad finan-
siell partner. Samarbetet bygger på ett 3-årigt 
engagemang och syftar till att finansiera möj-
ligheten att pröva nya media kanaler för att nå 

onådda folkgrupper. Dessutom har ytterligare 
en Foundation i slutet av 2020 gettmedel vilka 
kommer att förbrukas under 2021.

Församling Internationellt har döpts om till 
Pingst International (PI) i samband med Pingst 
nya missionsstruktur ”Together to get there”. 

PI arbetar utifrån två av fyra tematiska foku-
sområden, ”Missionärerna från Sverige” och 
”Relationerna i Världen”. De andra två fokus-
områdena ”De minst nådda” (Media) och ”De 

olika länder nås 
av Ibras arbete

olika språk används 
i missionsarbetet

60 100
olika missionregioner

6

En av Ibras radioproducenter i Malis  
huvudstad där radioprogram sänds på 
stadens största kanalerna och når miljoner 
människor med evangelium varje vecka.

Foto: Ibra

mest utsatta” (PMU) redovisas under respektive 
verksamhet.

En stor del inom PI är de sex nya regionse-
kreterarna (RS). Missionsstrukturen är numera 
indelad i sex regioner, Nordafrika & Mellanös-
tern, Europa, Eurasien, Afrika, Latinamerika & 
Karibien och Asien. 

Varje region hålls ihop av en RS. Deras upp-
gift är att de fyra tematiska fokusområdena ska 
bli tydliga överallt, samt stärka samarbete och 
helhetssyn. Majoriteten av arbetet har kretsat 
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kring att starta teamet, identifiera fördjupningar 
och etablera samordning inom respektive tema 
och region.

PI har under uppstartsfasen påbörjat identi-
fiering av behov för församlingar som sänder 
missionärer. Vilka utbildningsbehov och resurser 
som krävs för att underlätta sändning. Arbetet 
med att teckna

Memorandum of Understanding (MoU) pågår. 
Det består i att teckna avtal med olika rörelser 
vi står i relation till för att tydliggöra våra vägar 
av kommunikation och stärka våra internatio-
nella relationer. Enheten har även aktualiserat 
missionsfrågor i församlingsrörelsen, genom att 
arrangera olika webinarier och skapat digitalt 
material för missionsinspiration till lokala pingst-
församlingar.

Skolkassan har hjälpt 30 missionärsbarn till 
skolgång. Det är genom församlingarnas solida-
riska ansvar vi kan vara med och skapa förutsätt-
ningar för utsändande församlingar att få denna 
hjälp.

För mer information om Medias arbete se 
www.ibra.se

Ung
Verksamhetsområde Ung bedrivs inom fören-
ingen Pingst Ung. Vi hänvisar till årsredovisning 
och hemsidan www.pingstung.se för mer infor-
mation om verksamheten.

Hållbarhetsupplysningar
Riksföreningen arbetar kontinuerligt för att 
säkerställa god arbetsmiljö inom organisationen. 
En skyddskommitté arbetar i samspel med berör-
da ledningsgrupper löpande med förbättrings-
arbete, bl.a. genom att vartannat år genomföra 
personalenkät och vartannat år erbjuda ergono-
migenomgång.

Föreläsning kring ergonomi genomfördes i 
januari 2020 och personalen erbjöds individuell 
genomgång av sin arbetsplats. Även en hjärt-och 
lungräddningskurs har genomförts. Under febru-
ari månad genomfördes hälsoundersökningar för 
samtlig tillsvidareanställd personal. Vi kommer 
att genomföra hälsoundersökningar vartannat år, 
och nästa tillfälle blir under 2022.

Pingst Ledare genomfördes lokalt 
och digitalt. Här är några samlade 
i Ljungby.

Foto: Gabriella Mellergårdh 
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Under maj månad gjordes en temperaturmät-
ning via enkät för att fånga upp personalens 
mående med hänsyn till pandemin. Överlag mår 
personalen efter omständigheterna bra, men viss 
effekt av att arbeta hemifrån kan ses, exempelvis 
ökad ensamhet och svårare att kommunicera.

I all rekrytering söker vi säkerställa god 
jämställdhet och mångfald. För att säkerställa 
hållbarhet ur ett miljöperspektiv arbetas löpande 
med att öka den digitala kommunikationen, och 
att säkerställa ett resande med miljövänliga alter-
nativ när så är tillämpligt. Vid flygresor klimat-
kompenserar både PMU och IBRA.

För att lyfta frågorna kring hållbarhet har flera 
initiativ tagits till seminarier, bl.a. kring miljö 
och klimat. En miljöpolicy har också tagits fram 
under året.

Ett samverkansavtal finns sedan maj 2020 på 
plats. Det här avtalet ger anställda och arbetsgi-
vare möjligheter att tillsammans skapa former 
för samverkan.

Förväntad 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

Församlingsrörelse Pingst. Under året planerar 
vi kunna presentera ett nytt kommunikations-
verktyg för församlingarna att kommunicera 
med Pingst centralt.

Implementering och förankring av den nya 
internationella strukturen kommer att fortgå un-
der året, vilket innebär ett förändrat sätt att både 
samverka och tänka kring internationella frågor 
och mission.

Internt kommer processen med samordning 
av info/och-kommunikation intensifieras och 
prioriteras under året. 

Vi avser att utvärdera verksamheten under 
pandemin samt arbeta med åtgärder efter den-
samma.

Åtgärder med anledning av utredningen ”Tjä-
nare i Guds Rike” kommer att arbetas med och 
följas upp.

Utländska regionkontor
Under 2020 har PMU arbetat genom två fält-
kontor, ett i Nairobi, Kenya och ett i Bukavu, DR 
Kongo.

Kontoret i Nairobi stödjer och kapacitets 
utvecklar lokala partner i Östafrika och Afrikas 
Horn. Kontoret i Bukavu fungerar som en filial 
till kontoret i Nairobi, och ger stöd till partner i 
Centralafrika.

 Ett nytt kontor i Amman (för MÖNA) planeras 
för uppstart under 2021. Regionkontoren har 
ansvar för kvalitetssäkring av verksamheten 
bl.a. genom organisationsbesök och att följa upp 
projektverksamhet.

Regionkontoren har allt större fokus inom 
nätverkande med målet att kunna knyta nya 
finansieringskällor till PMU och till samverkans-

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Insamlade medel 95 044 103 108 89 653 93 692 87 388
SMR/Sida bidrag 83 916 72 382 77 397 71 650 64 241
Förändring balanserat kapital 1 670 2 715 3 229 6 812 6 583
Soliditet (%) 70 70 71 77 73

partners. Flera kontakter är redan tagna med 
ambassader.

Resultat och ställning
Årets resultat visar ett överskott på 1,7 (2,7) mil-
joner kr i den egna verksamheten samt ett över-
skott i den ändamålsbestämda verksamheten på 
4,0 (5,0) miljoner kr. 

Riskreserven har förändrats under året och lig-
ger nu på 0,5 (0,7) miljoner kr efter den bedöm-
ning som årligen görs av projektportföljen. 

Under året har några få aktier i Pingst Förvalt-
ning AB överförts till Riksföreningen och påver-
kar det utgående värdet med 3 000 kr. Dessa har 
bokförts som ett kapitaltillskott.

Användning av 
finansiella instrument
Riksföreningens kapital ska förvaltas på kapi-
talmarknaden med syfte att skapa ett långsiktigt 
positivt kassaflöde. Kassaflödet ska finansiera en 
del av den löpande verksamheten. Riksförening-
en har engagerat Pingst Förvaltning AB (PFAB) 
som förvaltare av kapitalet. Förvaltningen ska 
vara diskretionär, d.v.s. alla investeringsbeslut 
fattas baserat på överenskommen placeringspo-
licy, utan avstämning med Riksföreningen i de 
enskilda placeringsbesluten. 

miljoner kronor 
i överskott

1,7
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Avkastningskrav 
Målet är att förvaltningen ska ge en årlig avkast-
ning på mellan 5-6%. Kassaflödet skapas genom 
direktavkastning eller försäljning av värdepap-
per där marknadsvärdet överstiger det bokförda 
värdet. Den totala avkastningen förväntas över 
tiden följa utvecklingen på aktiemarknaden. 

Risknivå För att möta avkastningskravet måste 
placeringar ske i riskfyllda instrument. Riskpro-
filen ska vara försiktig till måttlig. Investeringar 
med hög direktavkastning ska prioriteras. Viss 
del av kapitalet kan komma att lånas ut mot en 
revers till PFAB. För lån står PFAB ensamt ansva-
rig för alla risker.

 
Placeringar  
PFAB analyserar löpande olika instrument 
och värdepappersprodukter och beslutar vilka 
enskilda produkter som bör ingå i den samla-
de portföljen. PFAB föreslår årligen en fördel-
ningsnyckel för portföljens placeringar i olika 
instrument. Syftet är att skapa förutsättningar för 
förvaltningen som gör att avkastningsmålet kan 
uppnås. Fördelningsnyckeln ska godkännas av 
Riksföreningen.

Allokering
Målet är att över tiden ha en riskavvägd för-
delning mellan olika instrument, som gör det 
möjligt att löpande uppnå avkastningsmålet. Pla-
ceringarna ska i tillämpliga delar följa Riksfören-
ingens värdegrund och ska endast ske i sådana 
värdepapper som kan betraktas som etiskt för-
svarbara och miljömässigt hållbara. Det innebär 
bl. a. att placeringar inte ska ske i företag som 
verkar inom följande områden: tobak, alkohol, 
spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi. 

Förvaltningen ska ske genom placering i aktier, 
obligationer, fonder och strukturerade produk-
ter. Fördelningen mellan aktie- och obligations-
marknaden läggs fast av PFAB år för år.

Förvaltning
På rådslaget, som hölls digitalt den 9 maj 2020 
i Pingstkyrkan Västerås, valdes en styrelse för 
Riksföreningen, bestående av 13 ledamöter, 5 
kvinnor och 8 män. 

För att få en tydlig delegation i arbetet med 
Fullt utbyggt Pingst ingår respektive ordförande 

möten har 
styrelsen haft

under året

kvinnor ingår i 
styrelsen på  
13 personer

8

5
för varje styrgrupp automatiskt i styrelsen för 
Riksföreningen. 

Styrelsen har en god sammansatt kompetens 
inom bland annat församlingsledning, försam-
lingsverksamhet, ekonomi och missionsfrågor. 

Under året har Johannes Magnusson avgått ur 
styrelsen i samband med att han utsågs till verk-
samhetsledare för Pingst Utbildning. Gunnar 
Crona, ordförande i styrgruppen, har därefter 
adjungerats till styrelsen. Styrelsen har under 
året haft 8 styrelsemöten, varav tre var extra-
insatta. Alla har varit digitala förutom styrel-
sedygnet. Vi har haft ett per capsulam beslut. 
Utvärdering av styrelsens arbete sker årligen 
genom valberedningens försorg. Styrelseledamö-
ternas närvaro dokumenteras i protokoll. 

Stabsfunktionen leds av Riksföreningens 
direktor, Madeleine Hansson. Ekonomi, admi-
nistration 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.
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Ändamåls- Ändamåls- Ändamåls- Balanserat Totalt
medel PMU medel Media medel övriga resultat 

 Belopp vid årets ingång 37 140 686 14 675 388 10 922 305 58 630 734 121 369 113 
 Ianspråktagande/reservering 4 004 473 734 693 -773 200 -3 965 966 0 
 Erhållna aktiegåvor PFAB 3 000 3 000 
 Årets resultat 5 635 503 5 635 503 
 Belopp vid årets utgång 41 145 159 15 410 081 10 149 105 60 303 271 127 007 616 

Not 2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Verksamhetens intäkter 
 Gåvor 3 86 226 258 93 287 781
 Bidrag 3, 4, 5 120 191 802 106 530 762 
 Nettoomsättning 62 089 805 67 214 980 
 Övriga intäkter 6, 7 8 236 705 8 593 790 

276 744 570 275 627 313 

Verksamhetskostnader 8 
 Ändamålskostnader 9, 10 -248 514 344 -244 947 172
 Insamlingskostnader -5 769 959 -6 323 353
 Administrativa kostnader -16 426 773 -18 363 400

-270 711 076 -269 633 925
 Verksamhetsresultat 6 033 494 5 993 388 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
 som är anläggningstillgångar 11 -2 265 843 -569 997
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 875 907 2 286 020 
 Räntekostnader och liknande resultatposter  -8 056 -3 075

-397 991 1 712 948 
 Årets resultat 5 635 503 7 706 336

 Förändring av ändamålsbestämda medel 12 -3 965 966 -4 990 930
 Kvarstående belopp för året 1 669 537 2 715 405
 Förändring balanserat kapital 1 669 537 2 715 405

Förändring av eget kapital
Riksföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning

Not 2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
 Byggnader och mark 13 2 423 058 2 531 184 
 Inventarier, verktyg och installationer 14 3 376 622 2 946 791 

5 799 681 5 477 975 

Finansiella anläggningstillgångar 
 Andelar i koncernföretag 15, 16 250 000 0 
 Andelar i intresseföretag  
 och gemensamt styrda företag 17, 18 32 856 434 32 853 434 
 Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 40 119 366 41 187 854 
 Andra långfristiga fordringar 20 10 100 000 700 000 

83 325 800 74 741 288 
Summa anläggningstillgångar 89 125 481 80 219 263 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m 
 Second Hand varor och handelsvaror 1 519 759 1 715 308 

Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar 1 092 638 2 392 386 
 Övriga fordringar 7 491 403 4 419 119 
 Förutbetalda kostnader och upp. intäkter 21 7 424 338 7 974 094 

16 008 379 14 785 599 

 Kassa och bank 75 738 755 76 993 212 
 Summa omsättningstillgångar 93 266 893 93 494 119 
 SUMMA TILLGÅNGAR 182 392 373 173 713 382 

Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
 Ändamålsbestämda medel 66 704 345 62 738 379 
 Balanserad vinst eller förlust 60 303 272 58 630 734 
 Summa eget kapital 127 007 616 121 369 113 

Avsättningar 
 Övriga avsättningar 22 1 873 592 2 208 065 

Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder 8 548 123 8 814 193 
 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 23 25 803 925 19 492 783 
 Övriga skulder 4 461 958 4 275 731 
 Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter 24 14 697 159 17 553 497 
 Summa kortfristiga skulder 53 511 165 50 136 204 
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 182 392 373 173 713 382 

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
 Not 2020-01-01  2019-01-01
  -2020-12-31  -2019-12-31
Den löpande verksamheten        
 Resultat efter finansiella poster   5 635 503  7 706 336 
 Justeringar för poster som      
 inte ingår i kassaflödet 25 1 303 366  1 781 012 
 Kassaflöde från den löpande      
 verksamheten före förändring      
 av rörelsekapital   6 938 869   9 487 348 
         
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
 Förändring av varulager och pågående arbete   195 549   1 539 599 
 Förändring av kundfordringar   1 299 748   -74 342 
 Förändring av kortfristiga fordringar   -2 522 528   -585 762 
 Förändring av leverantörsskulder   -266 070   -526 240 
 Förändring av kortfristiga skulder   3 641 030   7 748 525 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 286 598   17 589 128 
        
Investeringsverksamheten        
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -1 956 544   -1 395 719 
 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 26 -8 584 511   855 742 
 Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10 541 055   -539 977 
  
 Årets kassaflöde   -1 254 457   17 049 151 
 Likvida medel vid årets början   76 993 212   59 944 061 
 Likvida medel vid årets slut   75 738 755   76 993 212 

Noter
Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3), 
Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovis-
ning och BFNAR 2021:1 (vissa redovisningsfrågor 
med anledning av Coronaviruset).

 Principerna är oförändrade jämfört med före-
gående 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 verk-
liga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäkts-
post, 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 Riks-
föreningen 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 redo-
visas 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 redo-
visas 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 kostna-
der (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstill-
gång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga vär-
det 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 funk-
tioner; ändamåls-, insamlings-, och administra-
tionskostnader.

 
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 räk-
nas till ändamålskostnader. Exempel på sådana 
kostnader är utlandskontor, central projekthan-
tering och projektstyrning samt administrativ 
hantering av ansökningshandlingar för anslag. 

Uppföljning
rapportering och revision av projekt utgör ända-
målskostnader. Till ändamålskostnader räknas 
även kostnader för opinionsbildande, second 
hand-verksamhet och samkostnader som IT, eko-
nomifunktion, telefonväxel och lokalhyra.
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Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de kostnader 
som Riksföreningen haft för att samla in medel.
Med insamlingskostnader menas kostnader för 
insamlingsarbete som riktar sig mot organisatio-
nens 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 under-
håll av givarregister. Insamlingskostnaderna kan 
således bestå av reklam, annonser, insamlings-
material och personal som arbetar med insam-
lingsaktiviteter. I insamlingskostnader ingår 
även samkostnader.
 
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs 
för att administrera Riksföreningen. Adminis-
trationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet 
och för givaren. Exempel på sådana kostnader är 
styrelsemöten, revision av själva organisationen 
och administrativa system. I administrations-
kostnader 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 pensionskostna-
den det år pensionen tjänas in.
 
Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgång-
ar 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 anskaffnings-
värdet. Organisationens byggnader har delats 
upp i betydande komponenter. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperi-
od. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnadskomponenter är stomme med av-
skrivningstid 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
Placeringspolicyn har uppdaterats under året 
och innebär att kapitalet i högre grad är placerat i 
aktier och fonder istället för strukturerade värde-
papper. Förvaltningen är diskretionär, d.v.s. alla 
investeringsbeslut fattas av kaptialförvaltaren ba-
serat på överenskommen placerinngspolicy. Må-
let är att förvaltningen ska ge en årlig avkastning 
på mellan 5-6%. För att möta avkastningskravet 
måste placeringar ske i riskfyllda instrument. 
Riskprofilen ska vara försiktig till måttlig. 
Kapitalet är placerat i aktier, obligationer, fonder 
och strukturerade produkter och innehavet är 
långsiktigt. 

Under löptiden värderas placeringarna till sitt 
bokförda värde. Produkter med förfall under 
2021 värderas individuellt efter en föriktighets-
princip.

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiel-
la tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg 
för direkta transaktionsutgifter. 

 Kundfordringar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har uppptagits 
till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värde-
ras till balansdagens kurs.
 
Varulager
Varulagret i våra egna Second Hand butiker har 
tagits upp enligt följande princip:
Riksföreningen använder sig av Nettoförsälj-
ningsvärdesprincipen. I stället för en fysisk 
inventering beräknas lagervärdet utefter en anta-
gen lageromsättningshastighet om tre veckor. 
Lagret i Vårgårda-depån inventeras fysiskt och 
värdet beräknas med hjälp av snittpris och inku-
ransavdrag.
 
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 för-
väntar sig att en utbetalning kommer att krävas 
för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning-
ar 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 verk-
samheten. Verksamhetsresultatet justeras med 
icke-kassaflödespåverkande poster och för perio-
dens förändringar av varulager, kundfordringar, 
leverantörsskulder och förändringar i andra 
rörelsefordringar och rörelseskulder. Kassaflöde-

seffekten från investeringsverksamheten justeras 
också för.

I likvida medel ingår kassa och bank.
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
I redovisningen görs uppskattningar och bedöm-
ningar 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 verksam-
heten och fondering av begravningskostnadser-
sättning.

Not 3 Insamlade medel
   2020  2019
Gåvor som redovisas i resultaträkningen      
 Allmänheten  44 619 996  42 131 867 
 Församlingar  8 532 630  10 825 871 
 Secondhand butiker  12 098 945  17 102 641 
 Organisationer/företag  18 106 683  21 573 169 
 Testamenten  2 728 265  1 583 865 
 Övrigt  139 739  70 368 
   86 226 258  93 287 781 
       
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen      
 Kläder som skänkts vidare x 25 kr per kilo  28 508 539  34 528 044 
 Övrigt x 10 kr  1 185 286  604 825 
   29 693 825  35 132 869 
       
Bidrag - insamlade medel      
 Radiohjälpen  5 498 333  7 697 960 
 Företag  1 735 745  2 122 110 
 Organisationer  1 583 197  0 
   8 817 275  9 820 070 
       
Totala insamlade medel består av följande:      
 Gåvor som redovisats i resultaträkningen  86 226 259  93 287 781 
 Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  29 693 825  35 132 869 
 Bidrag som redovisats som insamlade medel  8 817 275  9 820 070 
   124 737 359  138 240 720 

Not 4 Offentliga bidrag
   2020  2019
Offentliga bidrag      
 SMR/Sida  83 916 227  72 381 724 
 Lönebidrag  15 133 907  14 384 151 
 SST  9 966 751  8 359 358 
 Ambassadbidrag  2 357 642  1 585 459 
   111 374 527  96 710 692 



40 41

Not 5 Administrationsbidrag SMR/Sida
2020 2019

 Administrationsbidrag SMR/Sida 4 187 667 4 194 165 
4 187 667 4 194 165 

Bidraget avser kostnadstäckning.

Not 6 Övriga intäkter
2020 2019 

 Försäkringsadministrationen 2 906 184 2 821 784 
 Hyresintäkter 1 324 660 1 351 626 
 Kurser/konferenser/seminarier 1 870 279 2 730 102 
 Vinst avyttrade anläggningstillgångar 6 927 39 000 
 Upplösning av riskreserv 323 206 214 770 
 Ersättning för sjuklönekostnad 623 936 0 
 Övriga intäkter 1 181 513 1 436 507 

8 236 705 8 593 789 

Not 7 Leasingintäkter

Organisationen hyr ut lokaler. 
Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 1 324 660 (1 351 626) kronor.
Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020 2019 
 Inom ett år 1 295 976 1 265 948 
 Senare än ett år men inom fem år 1 824 165 1 787 512 
 Senare än fem år 0 0 

3 120 141 3 053 460 

Not 8 Anställda och personalkostnader
2020 2019 

Medelantalet anställda 
 Kvinnor 94 85 
 Män 67 67 

161 152 

Löner och andra ersättningar 
 Styrelse, föreståndare och direktor 1 167 792 1 150 679 
 Övriga anställda 55 603 142 53 189 003 

56 770 934 54 339 682 

Sociala kostnader 
 Pensionskostnader för styrelse,  
 föreståndare och direktor 230 557 354 745 
 Pensionskostnader för övriga anställda 2 293 835 3 818 065 
 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 17 829 147 17 671 466 

20 353 539 21 844 276 

 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
 och pensionskostnader 77 124 473 76 183 958 

Pensionskostnaderna för året är lägre på grund av en gottgörelse i samband med 
Pingstförsamlingarnas Pensionsstiftelses avveckling.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
2020 2019 

 Andel kvinnor i styrelsen 42 % 31 % 
 Andel män i styrelsen 58 % 69 % 
 Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30 % 30 % 
 Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 70 % 

Not 9 Ändamålskostnader
2020 2019 

Ändamålskostnader 
 Projektkostnader, SMR/Sida 79 728 560 68 187 559 
 Projektkostnader, egna 89 904 683 97 041 849 
 Secondhand-verksamhetens kostnader 78 881 101 79 717 764 

248 514 344 244 947 172 

Not 10 Leasingkostnader
Riksföreningen leasar framför allt kontorslokaler och butikslokaler för Secondhand-verksamheten samt annan kontorsut-
rustning som kopiatorer, kaffemaskiner och växter. De flesta hyresavtalen kan förlängas med tre år.
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 16 032 305 (14 378 409) kronor.
Inga hyresrabatter har erhållits på grund av Coronaviruset.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020 2019
 Inom 1 år 16 755 438 14 735 606 
 2 - 5 år 50 817 431 45 128 657 
 Senare än 5 år 5 925 0 

67 578 794 59 864 263 

Not 11 Resultat från övriga värdepapper 
och fordringar som är anläggningstillgångar

2020 2019
 Resultat vid avyttringar -3 144 058 173 372 
 Utdelning på aktier 23 215 0 
 Nedskrivningar -855 000
 Återföring av nedskrivningar 855 000 111 631

-2 265 843 -569 997

Not 12 Förändring av ändamålsbestämda medel
2020 2019  

 Årets ändamålsbestämda medel  3 965 966 4 990 930 
3 965 966 4 990 930 

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året.

Not 13 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

 Ingående anskaffningsvärden 9 967 895 9 536 645 
 Inköp 431 250 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 967 895 9 967 895 

 Ingående avskrivningar -7 436 711 -7 328 586
 Årets avskrivningar -108 126 -108 125
 Utgående ackumulerade avskrivningar -7 544 837 -7 436 711
 Utgående redovisat värde 2 423 058 2 531 184

Varav mark 581 000 kr. Byggnaderna är inte åsatta taxeringsvärde.
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Not 14 Inventarier
   2020-12-31  2019-12-31  
 Ingående anskaffningsvärden  22 291 449  21 466 278 
 Inköp  1 956 544  1 395 719 
 Försäljningar/utrangeringar  -292 174  -570 548 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 955 819  22 291 449    
     
 Ingående avskrivningar  -19 344 658  -17 959 903 
 Försäljningar/utrangeringar  285 601  570 548 
 Årets avskrivningar  -1 520 140  -1 955 303 
 Utgående ackumulerade avskrivningar  -20 579 197  -19 344 658 
 Utgående redovisat värde  3 376 622  2 946 791 
 
      
Not 15 Andelar i koncernföretag
   2020-12-31  2019-12-31
 Inköp  250 000  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 250 000  0 
 Utgående redovisat värde  250 000  0 
 
      

Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn  Kapitalandel Antalandelar Bokförtvärde
 Pingst Fastighetsutveckling AB  100 % 500 250 000 
      250 000 
    Org.nr Säte  
 Pingst Fastighetsutveckling AB  559276-6686 Stockholm  

 
Not 17 Andelar i intresseföretag 
och gemensamt styrda företag
   2020-12-31  2019-12-31
 Ingående anskaffningsvärden  32 853 434  31 950 034 
 Inköp andelar i Nyhem Konferens och Sport AB 0   900 000 
 Erhållna aktiegåvor, Pingst Förvaltning AB  3 000  3 400 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  32 856 434  32 853 434 
 Utgående redovisat värde  32 856 434  32 853 434 
       
Aktier i Pingst Förvaltning AB har värderats till ursprungligt beräknat substansvärde vid  
erhållandet.
 
 
Not 18 Specifikation andelar i intresseföretag 
och gemensamt styrda företag
 
Namn  Kapitalandel Antalandelar Bokförtvärde 
 Pingst Förvaltning AB  28,59 % 19 071 31 956 434 
 Nyhem Konferens och Sport AB  9 % 360 900 000 
       32 856 434 
 
Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
   2020-12-31  2019-12-31 
 Ingående anskaffningsvärden  42 042 854  42 008 627 
 Inköp  6 924 916  4 044 336 
 Försäljningar/förfall  -8 848 404  -4 010 109 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 119 366  42 042 854 
       

 Ingående nedskrivningar  -855 000  -111 631 
 Återförda nedskrivningar  855 000  111 631 
 Årets nedskrivningar   0  -855 000 
 Utgående ackumulerade nedskrivningar  0  -855 000 
 Utgående redovisat värde  40 119 366  41 187 854 

Vid bokslutstillfället överstiger det långsiktiga värdet bokfört värde.
 

Not 20 Andra långfristiga fordringar
   2020-12-31  2019-12-31  
 Ingående anskaffningsvärden  700 000  1 750 000 
 Tillkommande fordringar  10 000 000  0 
 Avgående fordringar  -600 000  -1 050 000 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 100 000  700 000 
 Utgående redovisat värde  10 100 000  700 000 
       
Avser reverslån till Pingst Förvaltning AB (10 mkr)  
och etableringslån till Secondhand butiker (100 tkr).

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   2020-12-31  2019-12-31 
 Förutbetalda SMR/Sida medel  545 087  1 111 789 
 Övriga förutbetalda ändamålsmedel  668 469  949 308 
 Förutbetalda försäkringar   586 871  940 356 
 Förutbetalda hyror   3 864 014  3 318 254 
 Upplupna intäkter  1 383 610  1 318 808 
 Övriga förutbetalda kostnader  376 287  335 579 
   7 424 338  7 974 094 
       
       
Not 22 Övriga avsättningar
   2020-12-31  2019-12-31 
 Avser fondering av begravningskostnadsersättning 1 382 666  1 552 666 
 Avser riskreserv inom den internationella verksamheten 490 926  655 399 
   1 873 592  2 208 065 
       
 
Not 23 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
   2020-12-31  2019-12-31 
 SMR/VICSAM ram medel  1 776 760  162 352 
 SMR/VICSAM HUM medel  2 894 970  1 983 417 
 Radiohjälpen  7 032 519  2 798 302 
 Pingst Förvaltning AB  7 650 000  9 150 000 
 Scan Media  3 616 788  3 616 788 
 Strategic Resouce Group (SRG)  2 256 533  1 781 924 
 Cornerstone  576 355  0 
   25 803 925  19 492 783 
       
 
 
Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   2020-12-31  2019-12-31  
 Upplupna personalkostnader  5 642 892  5 292 034 
 Upplupna sociala avgifter  3 807 287  4 121 836 
 Förutbetalda intäkter  1 866 339  4 682 301 
 Upplupna ändamålskostnader  2 913 241  2 752 449 
 Övriga upplupna kostnader  467 400  704 877 
   14 697 159  17 553 497 
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Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
   2020-12-31  2019-12-31
 Avskrivningar  1 628 265  2 063 428 
 Förändring begravningsfond  -170 000  -170 000 
 Förändring riskreserv  -164 473  -115 816 
 Försäljning/avyttring inventarier  6 574  0 
 Erhållna aktier Pingst Förvaltning AB  3 000  3 400 
   1 303 366  1 781 012 
       
 
Not 26 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
   2020-12-31  2019-12-31
 Värdereglering värdepapper  855 000  -743 369 
 Avyttrade finansiella anläggningstillgångar  -9 448 404  -5 060 110 
 Anskaffade finansiella anläggningstillgångar  17 174 915  4 944 33 
 Erhållna aktier i Pingst Förvaltning AB  3 000  3 400 
 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 8 584 511  -855 742 
       

 Not 27 Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin påverkar i hög grad fortfaran-
de stora delar av verksamheten. Restriktioner 
gällande resor kvarstår från myndigheternas 
sida för de flesta länder vi arbetar med. I våra 
interna riktlinjer avstår vi från icke nödvändi-
ga resor både nationellt och internationellt till 
halvårsskiftet. 

Övriga restriktioner gällande hemarbete och 
andra smittdämpande åtgärder kvarstår så länge 
myndigheterna rekommenderar. 

Pingst direktor Madeleine Hansson medde-
lade under januari månad att hon inte står till 
förfogande för ännu en förlängning av hennes 
förordnande som direktor. Hon har varit an-
ställd sedan 2014 och hennes förordnande löper 
ut i mitten av augusti 2021.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
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Revisionsberättelse 
Till rådslaget i Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan, org.nr 802004-0575 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan 
för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att rådslaget fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
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tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan för år 2020. 

Vi tillstyrker att rådslaget beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

PricewaterhouseCoopers AB   PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Erik Albenius     Deborah Harbrecht 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Trossamfundet Pingst – fria församlingar i  
samverkan har enligt sina stadgar som ändamål:

• Att betjäna församlingarna i deras uppdrag
att lokalt, nationellt och internationellt bygga 
Guds rike, genom vittnesbörd, diakoni och ge-
menskap så att Jesus blir känd, trodd, älskad och 
efterföljd,

• Att erbjuda service vid upptagande av kyr-
koavgift.

 Verksamheten skall, enligt stadgarna, bedri-
vas utan vinstsyfte. För sin verksamhet mottar 
Pingst penninggåvor och andra bidrag. Trossam-
fundet är ej begränsat till att betjäna sina egna 
medlemmar. 

 Trossamfundet har sitt säte i Stockholm.
 Beslut fattades under 2005 om en fördelning 

där den lokala församlingen erhåller 70 procent 
av kyrkoavgiften och de gemensamma verksam-
heterna de resterande 30. När pengarna för kyr-
koavgiften kommer från Skatteverket till Pingst 
sker först en avräkning för den administrativa 
hanteringen, bland annat med registersystem 
och informationsinsats riktad till församlingar 
och medlemmar samt en avräkning för avgiften 
till Skatteverket (21 kronor per medgivande). 
Därefter sker en fördelning med 70 procent till 
respektive församling och 30 procent till Pingst. 
Utöver den 30-procentiga delen, förfogar Pingst 
också över den summa som inte kan fördelas, 
där medgivande medlemmar tillhör församling-
ar som ännu inte tillhör Trossamfundet Pingst. 

 Trossamfundet - Pingst fria församlingar i 
samverkan hade vid rådslaget i maj 2020 totalt 
342 (339) medlemsförsamlingar. Under reste-

rande del av 2020 har ytterligare 2 församlingar 
tillkommit och 2 församlingar har upphört, vil-
ket gör att trossamfundet den 31 december 2020 
hade 342 medlemsförsamlingar.

Främjande av ändamålet
Sommaren 2005 beviljades Trossamfundet 
Pingst - fria församlingar i samverkan rätten till 
statlig hjälp med kyrkoavgifter enligt 16 § lagen 
(1998:1593) om trossamfund - kyrkoavgift.

En av samfundets huvuduppgifter är att göra 
det möjligt för medlemmarna i de församlingar 
som anslutit sig till trossamfundet Pingst att 
ansluta sig också för uppbörd av kyrkoavgift.

Vid 2020 års ingång hade 10 468 (motsvaran-
de siffra 2019 var 8 346) personer tecknat sina 
medgivande för kyrkoavgift. 10 057 (8 056) av 
dessa fördelade sig på de 312 (295) medlemsför-
samlingarna. Övriga 411 (290) personer tillhörde 
andra församlingar, varför deras kyrkoavgift i 
sin helhet kom att tillfalla trossamfundet under 
2020.

Erhållna kyrkoavgifter uppgick under 2020 till 
30 260 983 (24 652 491) kronor före Skatteverkets 
avdrag för uppbördskostnader. Den definitiva 
kyrkoavgiften för 2019, vilket var trossamfun-
dets fjortonde uppbördsår, utgjorde 24 323 840 
(22 440 818) kronor, vilket översteg det prelimi-
nära uttaget med 840 080 (1 168 731) kronor.

Väsentliga händelser under året
Bidrag till en extra satsning på att få in fler med-
givanden för kyrkoavgift påbörjades under 2019. 
Efter styrelsebeslut överfördes 3 mkr till Pingst - 

pingstvänner ger sin  
kyrkogavgift till Pingst

miljoner kronor  
är kyrkoavgiften

10 468 30

Det här är 
trossamfundet

församlingar  
får kyrkoavgiften

312

fria församlingar i samverkan för detta syfte. Un-
der året har delar av dessa medel förbrukats. Det 
här året har varit mycket speciellt med påverkan 
av Covid-19, vilket inneburit kraftigt begränsa-
de möjligheter till både resande och att träffas 
fysiskt. Information om kyrkoavgiften brukar 
huvudsakligen ges i möten hos våra lokala för-
samlingar eller i samband med konferenser. I år 
har inte många besök hos församlingar kunnat 
göras och många av våra konferenser har blivit 
inställda eller genomförts digitalt. Därmed har 
möjligheten att ge information om kyrkoavgiften 
i församlingar och på konferenser påverkats be-
tydligt. Vid utgången av 2020 har ytterligare 713 
(2 352) personliga medgivanden för kyrkoavgift 
inhämtats.

 Detta innebär att det vid 2020 års utgång - 
efter bortfall av ett smärre antal medgivanden 
- fanns totalt 10 764 (10 420) personer som tecknat
medgivande för kyrkoavgift till trossamfundet
inför 2021. Av dessa tillhörde 10 408 (10 057)
personer de 314 (312) medlemsförsamlingarna.
Övriga personer tillhörde andra församlingar,
varför deras kyrkoavgift i sin helhet kommer att
tillfalla trossamfundet under 2021.

Väsentliga händelser  
efter räkenskapsårets slut
Den extra satsningen kommer fortsätta även 
under 2021.
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Flerårsöversikt
        
Allmänna förutsättningar 
 2020 2019 2018  2017 2016 
 Antal medgivande 10 468 8 346 7 778  7 315 7 092  
         
Resultat (tkr)   
 Erhållna kyrkoavgifter 30 261 24 652 22 614  20 747 19 292  
 Årets resultat 588 -2 182 939  972 853  
 
 
Förändring av eget kapital
    
   Balanserat kapital  Summa eget kapital 
 Belopp vid årets ingång  2 770 480  2 770 480 
 Årets resultat  588 056  588 056 
 Belopp vid årets utgång  3 358 536  3 358 536 
     
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 

Resultaträkning 
 Not 2020-01-01 2019-01-01
  -2020-12-31 -2019-12-31
 
 Erhållna kyrkoavgifter   30 260 983  24 652 491  
    30 260 983  24 652 491  
           
Rörelsens kostnader        
 Förmedlade kyrkoavgifter   -29 672 927  -23 834 379  
 Bidrag extra satsning   0  -3 000 000  
    -29 672 927  -26 834 379   
 Rörelseresultat   588 056  -2 181 888   
 Årets resultat   588 056  -2 181 888   

Balansräkning
 Not 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
 Kortfristiga fordringar        
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   840 080  1 168 731  
 Kassa och bank   2 770 480  1 952 368  
 Summa omsättningstillgångar   3 610 560  3 121 099  
 Summa tillgångar   3 610 560  3 121 099   
   
Eget kapital och skulder      
Eget kapital       
 Fritt eget kapital        
 Balanserad vinst eller förlust   2 770 480 4 952 368   
 Årets resultat   588 056  -2 181 888   
    3 358 536   2 770 480   
 Summa eget kapital  3 358 536  2 770 480  
          
Kortfristiga skulder        
 Övriga skulder   252 024  350 619  
 Summa eget kapital och skulder   3 610 560  3 121 099   

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovis-
ning i mindre företag. 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-
fört med föregående år.
 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 

  Thomas Wilhelmsson    Daniel Alm
  Ordförande     Föreståndare
 
  Stefan Beimark     Stefan Claar
  Ledamot     Ledamot  

  Lennart Edström     Frida Igefjord
  Ledamot     Ledamot
  
  Pernilla Olsson     Niklas Piensoho
  Ledamot     Ledamot    
   
  Anna-Carin Rabnor    Mikael Samuelson
  Ledamot     Ledamot   
   
  Monica Söderqvist    Pernilla Öman
  Ledamot     Ledamot   
   
 

 
Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats  den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

 

  PricewaterhouseCoopers AB   PricewaterhouseCoopers AB
  
  Erik Albenius     Deborah Harbrecht
  Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till rådslaget i Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan, org.nr 252002-6564 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan 
för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av trossamfundets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att rådslaget fastställer resultaträkningen och balansräkningen för trossamfundet. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till Trossamfundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av trossamfundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av trossamfundets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om trossamfundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett trossamfund 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan för år 2020. 

Vi tillstyrker att rådslaget beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till trossamfundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 
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Organisationens syfte och ändamål 
I stadgarna för föreningen IBRA Radio Federa-
tion, nedan kallad Föreningen, beskrivs ändamå-
let och syftet med verksamheten. I dessa stadgar 
fastställs följande:

• Ändamål
Föreningens ändamål är att stödja produktion 

av kristet mediearbete i samarbete med svenska 
pingstförsamlingar i olika länder och på olika 
språk. 

• Verksamhet 
Föreningen skall stödja kristen medieverksam-

het, främst elektroniska media jämte därmed 
sammanhängande uppföljningsarbete med 
litteratur. Syftet är att sprida en positiv kristen 
förkunnelse och att aktualisera de omistliga re-
surser som kristendomen erbjuder vid lösandet 
av personliga och allmänmänskliga problem. 

Under 2020 har detta skett genom att förening-
en stödjer den internationella medieverksamhet 
som bedrivs inom ramen för Riksföreningen 
Pingst - fria församlingar i samverkan. Riksför-
eningen Pingst har de svenska pingstförsamling-
arnas uppdrag att samverka och samordna, samt 
att leda och utveckla medlemsförsamlingarnas 
gemensamma verksamheter. I detta uppdrag 
ingår att stödja och bedriva medieverksamhet 
både i och utanför Sveriges gränser.  I ett stort 
antal länder arbetar man därför i samarbete med 
nationella och internationella partners. Insatsen 
består i att bistå med utbildning i teknik och 
produktion, byggande av radio- och tv-studios, 
bidra till organisationsutveckling på lokal nivå 
samt bidra med stöd till sändningskostnader. 
Utöver detta sker produktion av radio- och 

tv-program, webbradio, webb-tv, sociala medier 
och uppföljningsarbete.

Föreningen har under verksamhetsåret erhållit 
gåvor till ett sammanlagt belopp av 16 719 569 
(16 022 531) kr.

Som framgår av bifogad resultat- och balans-
räkning har under verksamhetsåret 15 779 019 
(15 062 042) kr använts för stöd till medieverk-
samhet i enlighet med föreningens syfte.

Främjande av ändamålet:
Föreningen finns i över 60 länder på över 100 

språk. Vi finns i följande regioner/världsdelar: 
Latinamerika (endast Distansbibelskolan), Väst 
Afrika, Öst/Central Afrika, Nord Afrika och 
Mellanöstern, Turkiet (Turk bältet) samt Syd och 
Sydost Asien.

Vi var under året ca 40 personer som, genom 
anställning i församling eller Riksföreningen 
Pingst, företrädde Föreningen i olika funktioner, 
typ: regionledare, koordinator, träning, uppfölj-
ning och insamling, församlingsrelationer och 
ledning. En stor del av arbetet ligger utanför För-
eningens ekonomi och omsättning och återfinns 
i lokala församlingar samt hos partners i fält.

Arbetet med Lärjungaresan fortgår och vi kan 
med glädje konstatera att det i år är närmare 
3 200 aktiva Bibel upptäckargrupper, DBS, vid 
utgången av året. 

Pandemin har påverkat arbete på två sätt. I 
fält har arbetet i stort sätt varit opåverkat då vi 
arbetar lokalt både vad gäller produktion och 
uppföljning. Dock har möjligheten till viktigt 
träningsarbete blivit eftersatt då de försök till 
träning via digitala media inte ersätter värdet 
och utbytet av det fysiska. 

miljoner kronor
har samlats in

aktiva Bibel-
upptäckargrupper

16 3 200

Det här är IBRA

ledamöter
i styrelsen

5

Arbetet i Sverige med att besöka församlingar 
och konferenser har helt blivit stillastående då 
fysiska träffar inte varit möjliga. Vi kan ändå 
glädja oss åt att de många befintliga givarna 
under hela tiden stått med oss och att våra bud-
geterade intäkter i form av gåvor överstiger det 
vi lagt i budget för året! Dock har vi ett drastiskt 
tappt på bearbetningen av nya givare.  

Under året har Föreningen blivit den legala 
ägaren till ett bolag på Lanzarote, Spanien. Bo-
laget som innehar två stycken tomter på ön gavs 
som en gåva redan på 80-talet men på grund 
av dåtidens juridiska skäl var det endast privat 
personer som fick äga bolag med tomter på ön. 
Det löstes genom att en närstående advokat 
trädde in som ägare till bolaget. Idag är juridiken 
annorlunda och Föreningen har därmed överta-
git äganderätten till bolaget. Bolaget ska avyttras 
så snart marknaden blir gynnsam. 

Förvaltning 
I årsstämman 2020 valdes en styrelse bestående 
av 5 ledamöter. 

Verksamheten har letts av Pontus Fridolfsson 
fram till november 2020 då Niclas Collén tillträd-
de som ny verksamhetsledare. Ytterst ansvarig 
för verksamheten är styrelsen för Riksförening-
en Pingst - fria församlingar i samverkan.

Nya ändamålsenliga stadgar antogs vid årets 
Rådslag.

Organisationens 90-konton 
Föreningen har två 90-konton under varumärket 
IBRA Radio (90 06 18-0 samt 90 00 76-1) och gran-
skas av Svensk Insamlingskontroll.



64 65

Flerårsöversikt        
 2020 2019 2018 2017 2016 
 Gåvor 16 720 16 023 15 245 13 382 12 191   
 Ändamålskostnader 15 779 15 062 14 273 11 818 10 944   
 Ändamålskostnader          
 i (%) av omsättning                     94  94 94 88 90    

         
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 

Resultaträkning 
 Not 2020-01-01 2019-01-01
  -2020-12-31 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter         
 Gåvor   16 719 569  16 022 531  
  2 16 719 569   16 022 531   

Verksamhetens kostnader         
 Ändamålskostnader   -15 779 019   -15 062 042  
 Insamlingskostnader   -816 539  -835 211  
 Administrationskostnader   -125 661  -125 278  
    -16 721 219  -16 022 531  
 Verksamhetsresultat   -1 650  0  

Resultat från finansiella poster        
 Resultat från övriga värdepapper      
 och fordringar som är anläggningstillgångar   1 650 0  
 Resultat efter finansiella poster   0 0  
 Årets resultat   0  0  

Balansräkning
 Not 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar         
Anläggningstillgångar       
Finansiella anläggningstillgångar        
 Andelar i utländska företag   10  0   
 Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 853 995  789 318  
    854 005  789 318  
 Summa anläggningstillgångar   854 005  789 318  

 Omsättningstillgångar        
 Kassa och bank   3 302 170  1 576 134  
 Summa omsättningstillgångar   3 302 170  1 576 134  
 Summa tillgångar   4 156 175  2 365 452  

Eget kapital och skulder         
Kortfristiga skulder       
 Övriga skulder   4 156 175  2 365 452  
 Summa eget kapital och skulder   4 156 175  2 365 452  

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-
fört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad 

föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bi-
drag redovisas normalt enligt kontantprincipen.
 

Not 2 Gåvor
 2020 2019  
       
Gåvor Allmämheten 14 265 976 14 010 032  
Gåvor församlingar 401 588 580 654  
Gåvor företag 34 060 37 250  
Gåvor testamenten 1 953 268 1 284 716  
Gåvor övriga 64 677 109 880  
  16 719 569 16 022 532  
 
 
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav
  Bokförtvärde Marknadsvärde  
Noterade aktier och andelar 853 995 2 207 901  
  853 995 2 207 901  

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 

  Thomas Wilhelmsson    Daniel Alm
  Ordförande     
 

  Lennart Edström     Niklas Piensoho
   
  Monica Söderqvist   
   
 

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

 

  Camilla Andersson
  Auktoriserad revisor    
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Föreningens ändamål är att vara en resurs- och 
kunskapsbas för de svenska pingstförsamlingar-
nas missionsinsatser inom biståndssektorn.

 Den operativa verksamhet som faller inom 
föreningens ändamål och syfte har under 2020 
bedrivits inom ramen för Riksföreningen Pingst 
- fria församlingar i samverkan. I övrigt har 
föreningen under året inte bedrivit någon ekono-
misk verksamhet.

 Styrelsen (8 ledamöter) har personunion 
med Styrelsen för Riksföreningen Pingst - fria 

församlingar i samverkan med undantag för 4 
personer.

 
Förslag till hantering  
av föreningens resultat
 Styrelsen föreslår att årets resultat 0 kr (0 kr) 
balanseras i ny räkning.

 Föreningens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ning  med noter.

 

Det här är 
PMU Interlife

Resultaträkning 
 Not 2020-01-01 2019-01-01
 1 -2020-12-31 -2019-12-31
 Bruttoresultat  0 0  
 Rörelseresultat   0 0  
 Resultat efter finansiella poster   0 0  
 Resultat före skatt   0  0  
 Årets resultat   0 0  

Balansräkning
 Not 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar        
 Summa tillgångar   0  0  

Eget kapital ock skulder        
Eget kapital        
 Summa eget kapital   0  0  
 Summa eget kapital och skulder   0  0  

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovis-
ning i mindre företag. 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-
fört med föregående år.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 

 Thomas Wilhelmsson  Daniel Alm
 Ordförande  
   
  
 Stefan Beimark   Stefan Claar
   

 Lennart Edström   Pernilla Olsson
   
      
 Anna-Carin Rabnor  Monica Söderqvist
  
   
 

 
Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats  den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

 

  PricewaterhouseCoopers AB   PricewaterhouseCoopers AB
  
  Erik Albenius     Deborah Harbrecht
  Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till rådslaget i PMU Interlife, org.nr 802412-2700 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PMU Interlife för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att rådslaget fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

  2021-04-20 07:57:04 UTCSignerat 1792811 1 / 4Oneflow ID Sida



74 75

PMU Interlife, 802412-2700 

2 av 3 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för PMU 
Interlife för år 2020. 

Vi tillstyrker att rådslaget beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 
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Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB 

Erik Albenius Deborah Harbrecht 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Föreningen har till syfte att genom insamlingar 
från allmänheten skapa medel för produktion 
av kristna TV program. Verksamhetsmålet har 
uppfyllts genom att medel ställts till förfogande 
för produktion av TV program distribuerade via 
internet, broadcast och satellit. 

Verksamhet
Till föreningen har under verksamhetsåret erhål-
lits gåvor med ett belopp på 2 012 430 (2 171 147) 
kr. 

Under året har 1 694 625 (1 746 971) kr används 
till att producera och distribuera program i en-
lighet med föreningens syfte.

Främjande av ändamålet
Familjen Alderblads, som under ett antal år bott 
och arbetet i Tanzania med särskilt fokus på vårt 
TV arbete och som sedan de flyttat hem till Sve-
rige har fortsatt med att på distans övervaka det 
lokalt fortskridande arbetet, har under året helt 
avslutats och lämnats över till de lokala aktörer-
na i Tanzania.

Produktion i Norra Thailand, Chang Mai, fort-
sätter. Det är program som bygger på texter från 
Ordspråksboken och är särskilt attraktiva för att 
nå en Buddistisk målgrupp.

Trots Coronapandemin under året har både 
produktion och självklart även distributionen av 
TV-produktioner kunnat fortgå opåverkade. Det 

som drabbats är möjligheterna att på plats möta 
och utmana våra partners i pågående produktio-
ner och att samtala om framtida produktioner. Vi 
har löpande kontakt genom digitala möten men 
det är inte samma sak som ett fysiskt möte, något 
vi hoppas att få återuppta under hösten 2021.

Med stor tacksamhet och glädje kan vi konsta-
tera att de trogna gåvogivarna fortsätter med sitt 
stöd för TV och Videoproduktion. 

Förvaltning
I årsstämman 2020 valdes styrelsen för TV Inter 
Club, bestående av 5 ledamöter. Verksamheten 
har letts av direktor för Riksföreningen Pingst - 
fria församlingar i samverkan och verksamhets-
ansvarig för Pingst Media. Ytterst ansvarig för 
verksamheten är styrelsen för Riksföreningen 
Pingst - fria församlingar i samverkan.

Nya ändamålsenliga stadgar antogs vid årets 
Rådslag.

Den första november 2020 tillträdde Niclas 
Collén som ny verksamhetsledare.

 
Organisationens 90-konto
Föreningen har ett 90-konto under varumär-
ket TV Inter Club (90 06 20-6) och granskas av 
Svensk Insamlingskontroll.

miljoner kronor
har samlats in

2

Det här är 
TV Inter Club

Flerårsöversikt        
 2020 2019 2018 2017 2016 
 Gåvor 2 012 2 171 2 317 2 353 2 598   
 Ändamålskostnader 1 695 1 747 2 012 1 893 2 272   
 Ändamålskostnader          
 i (%) av omsättning                     84  80 87 80 87   

         
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
 

Resultaträkning 
 Not 2020-01-01 2019-01-01
  -2020-12-31 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter         
 Gåvor 2 2 012 430 2 171 147  
    2 012 430  2 171 147  

Verksamhetens kostnader        
 Ändamålskostnader   -1 694 625 -1 746 971  
 Insamlingskostnader   -275 093   -382 491  
 Administrationskostnader   -42 712   -41 685  
    -2 012 430   -2 171 147  
 Årets resultat   0  0  

Balansräkning
 Not 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar         
Anläggningstillgångar       
Finansiella anläggningstillgångar        
 Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 59 253 54 546  
 Summa anläggningstillgångar   59 253  54 546  

 Omsättningstillgångar        
 Kassa och bank   1 003 385  188 568  
 Summa omsättningstillgångar   1 003 385   188 568  
 Summa tillgångar   1 062 638  243 114  

Eget kapital och skulder         
Eget kapital       
 Summa eget kapital   0  0  

Kortfristiga skulder       
 Övriga skulder   1 062 638  243 114  
 Summa eget kapital och skulder   1 062 638  243 114  
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Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning. 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-
fört med föregående år.

 Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad 

föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bi-
drag redovisas normalt enligt kontantprincipen.

Not 2 Gåvor
  2020 2019  
Allmänheten 1 985 023 2 140 188  
Församlingar 22 700 26 400  
Övrigt 4 707 4 558  
  2 012 430 2 171 146  
       
 
Not 3 Aktier och andelar
  Bokförtvärde Marknadsvärde  
Noterade aktier och andelar 59 253 189 020  
  59 253 189 020  

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 

  Thomas Wilhelmsson    Daniel Alm
  Ordförande     
 
  
  Lennart Edström     Niklas Piensoho
   
  Monica Söderqvist   
   
 

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

 

  Camilla Andersson
  Auktoriserad revisor    
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