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Förord
”På bara 15 år har vi blivit en radikalt starkare kraft för att sprida Guds kärlek till
människor, genom att bli ett hem för människor som saknar hem och ge hopp till de som
saknar hopp, på världens alla kontinenter.”
Citatet ovan är hämtat ur vår gemensamma framtidsbild. Bilden vill ge en vision om en
rörelse som lever med karismatik och diakoni i vacker förening. En rörelse som är fylld
av Guds kärlek och därmed inte behöver söka osund bekräftelse kan visa medmänsklighet utan att begära någonting tillbaka. Vi lever med ideal och är ideella. Vi är lokala men
också internationella. Vi bärs av Guds nåd och vill försöka bära varandras bördor. Det
gemensamma Pingst är ett uttryck för församlingarnas vilja att samverka. I samverkan
behövs ömsesidighet och min bedömning är att vår rörelse idag är väl samlad och kommer att samlas alltmer ju mer uppdragsorienterade vi blir.
Året har kännetecknats av en fortsatt växande församlingsrörelse och ett stabilt gemensamt arbete inom Pingst - fria församlingar i samverkan till stöd för rörelsen. Nya församlingar planteras och vi hoppas få välkomna fler och fler nystartade kyrkor till vår gemenskap. Vi har gjort en nystart runt omsorgsfrågor under året, en satsning väl behövd
i en tid med stor psykisk ohälsa. Detta är något också vår ungdomsorganisation gör
insatser inom. Inom integration fortsätter våra församlingar att göra stora insatser och
står tydligt och stadigt på de utsattas sida. Många pingstförsamlingar ökar sina sociala
insatser och LP-verksamheten är en tydlig aktör i detta. Våra fem folkhögskolor ligger i
nära kontakt med samhällsutvecklingen och är en stark aktör med ett framgångsrikt år
bakom sig. Nya bibelskolor har startats i Sverige och på Cypern. Under året såldes fastigheten Kaggeholm. Verksamheten kommer bedrivas på Rörstrands slott i fortsättningen.
Den internationella diakonins betydelse genom PMU fick under året en unik höjdpunkt
genom att Nobels fredspris gavs till doktor Denis Mukwege från Panzisjukhuset, DR
Kongo. Nöden över vår värld är fortsatt stor och vi behöver arbeta till stöd för de mest
utsatta också under kommande år precis som för de minst nådda vad gäller evangeliets
budskap. PMU tillsammans med församlingarna har haft 107 utvecklingsinsatser och
34 humanitära insatser under 2018. IBRA har förmedlat det glada budskapet på över
100 språk. Vi har stor anledning till tacksamhet.
I efterföljd av tidigare rådslagsbeslut har vi fortsatt att utveckla församlingsrörelsen
Pingst och tillskapat en ny kommunikationsavdelning under året. Arbetet med detta
ska möjliggöra framtidsbildens förverkligande och i allt stödja församlingarnas gemensamma verksamheter. Ett exempel på ett förnyat arbetssätt utifrån detta var den valsatsning som genomfördes: ”Pingst - på de utsattas sida”.
Tillsammans är vi Pingst - fria församlingar i samverkan. Vi är en del av den globala
pingstväckelsen och samlar den svenska pingströrelsen. Vi vill försöka vara trogna vår
kallelse och också i framtiden älska Gud och människor i tjänst för Jesus. Den helige
Ande ska hjälpa oss till detta. Vi tackar Gud för år 2018.

Daniel Alm
Föreståndare
Pingst - fria församlingar i samverkan
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Styrelsen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan (fortsatt benämnd Riksföreningen) är en ideell
förening med säte i Stockholm. I enlighet med i Rådslaget 2017 antagen Framtidsbild arbetar vi för att
”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället
och en rörelse som aldrig slutar att växa”. I förvaltningsberättelsen hänvisas ibland till Riksföreningen
och avser då dess medlemsförsamlingar. I vissa textstycken omnämns Pingströrelsen och avser då alla de
församlingar som av tradition tillhör gemenskapen, och som är upptagna i Pingströrelsens Årsbok 2005
när Riksföreningen bildades.
Vårt uppdrag innebär insatser både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte
och Riksföreningen är inte begränsad att enbart betjäna sina medlemsförsamlingar. Riksföreningen kan
för sin verksamhet ta emot både penninggåvor och andra bidrag.
På 2012 års rådslag togs beslutet om samordning av Pingströrelsens olika juridiska personer under
namnet ”Fullt utbyggt Pingst”. Pingsts verksamheter delades upp i följande områden; Församling,
Tillväxt, Socialt, Utbildning, PMU, Media, Ung och Förvaltning. Församling och Tillväxt slogs under
2016 samman till ett verksamhetsområde. Inom dessa områden finns flera juridiska personer. I Socialt
ingår LP-verksamheten, i Utbildning ingår PSK och folkhögskolorna, i Media ingår Ibra Radio
Federation och TV-Inter Club, i Ung ingår Pingst Ung och i Förvaltning ingår Pingst Förvaltning AB och
AB Samspar. Tillsammans arbetar alla organisationer för att effektivisera och dra nytta av varandras
kompetens och resurser.
År 2018 är Riksföreningens trettonde verksamhetsår.
Organisationens syfte och ändamål
Riksföreningens målsättning är att skapa goda förutsättningar för dess medlemsförsamlingar att utveckla
sin egen och de gemensamma verksamheterna. Detta sker bl.a. genom Ibra och PMU, men också genom
de verksamheter som uppstått ur aktuella behov, exempelvis församlingscoacher, konsulentverksamhet,
utbildningar för ledare och socialt entreprenörskap. Riksföreningen försöker också knyta ihop en alltmer
globaliserad värld genom att hitta synergier och erfarenhetsutbyte mellan de svenska och de
internationella verksamheterna. Detta sker genom gemensamma konferenser och workshops samt genom
personliga kontakter och kunskapsöverföring. Syftet med all verksamhet är att vara i takt med vad
medlemmarna anser vara viktigt. Där är de årliga rådslagen viktiga avstämningstillfällen för
verksamhetsplaner och inriktning. Riksföreningen eftersträvar att också leva nära andra bidragsgivare
och intressenter, ex SMR, Radiohjälpen, Myndigheten för stöd till trossamfunden (tidigare SST), Second
Hand butiker och andra nationella och internationella aktörer. Samverkan med andra kyrkor och kristna
organisationer är prioriterat.
Medlemmar
Den 31 december 2018 hade Riksföreningen 384 (376) medlemmar. Dessa församlingar har tillsammans
ca 85 000 medlemmar.
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Intressebolag
Pingst Förvaltning AB förvaltar större delen av "Fullt utbyggt Pingsts" placerade kapital. Bolaget har
även ett dotterbolag AB Samspar som arbetar med företagsförsäkringar främst inom pingströrelsen. Vi
hänvisar till bolagets årsredovisning för mer information om verksamheten.
Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen samarbetar i första hand med de svenska pingstförsamlingarna. Andra betydande
samarbetsorganisationer är SMR, Myndigheten för stöd till trossamfund, Radiohjälpen med flera.
Representation i andra styrelser
Föreningen finns bland annat representerad i styrelsen för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR), Sveriges
Kristna Råd (SKR), Svenska Missionsrådet (SMR), Svenska Bibelsällskapet samt Arbetsgivaralliansen.
Riksföreningen finns representerad i ett stort antal referens- och arbetsgrupper med verksamhet inom
föreningens arbetsområden; Arbetsgivaralliansens branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska
organisationer, Sveriges Kristna Råd, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska Bibelsällskapet, Nätverket för
humanitära frågor VOICE, Concord, FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd), ECPAT (mot
exploatering av barn) med flera. Representation finns i PEF (Pentecostal European Fellowship), i PEM
(Pentecostal European Mission) och i PWF (Pentecostal World Fellowship). Riksföreningen finns också
representerad i ett antal geografiska nätverk.

Väsentliga händelser under året
Församling
Pingst Församlings uppgift är att serva och hjälpa församlingar att lyckas i deras stora uppdrag. Vid
ingången av 2018 fanns det 439 Pingstförsamlingar med sammanlagt 87 392 medlemmar, en ökning med
1745 personer. Dopsiffran blev även detta år historiskt hög, 2053 personer. För första gången kunde
församlingarna rapportera sina uppgifter via webben. Hela 2/3 av församlingarna valde att utnyttja den
möjligheten. Varje år dokumenteras sådant som händer i Pingströrelsen samt aktuell statistik i
Pingströrelsens årsbok. Uppdaterad information hjälper oss också att hålla en bra servicenivå gentemot
församlingarna.
Pingst Omsorg gjorde en nystart under hösten 2018. Verksamhetsområdet är med och stöttar våra
församlingar i deras arbete med funktionsvariationer och relationer, såväl konkret som praktiskt med
material och kompetenshöjning/utbildning. Vi har sett över vårt material, vilket kommer tillgängliggöras
på ett nytt sätt under 2019 och då även inkludera psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Ett
arbetsmaterial om våld i nära relationer har översatts till svenska och tillgängliggjorts i webshopen.
Församlingarna är också erbjudna föreläsningar och utbildningsdagar på ämnet. Trygg Församling har
fortsatt med utbildningsdagar i församlingar runt om i Sverige. Detta tror vi förebygger och förhindrar
övergrepp bland barn och unga i våra verksamheter samt skapar trygga och säkra församlingsmiljöer.
Två sommarläger har genomförts under året på Bjärka-Säby och Furuboda för personer med
funktionsvariationer.
Pingst Integrationsråd har haft ett intensivt år, genomfört en integrationskonferens, tagit fram material
mm. Våra församlingar har gjort ett fantastiskt arbete, vi har sett många nya medlemmar och har fått se
broar byggas mellan församlingarna och kommuner.
Pingst Musik hjälper rörelsens musik- och lovsångsledare att lyckas genom nätverksträffar bl.a. på
Nyhem och Lappis. MÖT, vår lovsångs- och musikkonferens som samlar kreativa människor med fokus
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på musik och lovsång, har hjälpt många församlingar i förnyelsen av sitt gudstjänstliv. Nätverksträffarna
och undervisningstillfällen under Nyhemsveckan, Lapplandsveckan och Pingst Ledare är betydelsefulla
för att forma en gemensam identitet i rörelsen. Skivan ”Ny musik i pingst” har skapat identitet i vår
församlingsrörelse och många sånger sjungs nu regelbundet i våra församlingar.
Församlingskonsulterna tillsammans med verksamhetsledaren har varit verksamma i ett flertal
församlingsprocesser under året, som hjälp och stöd till församlingar i kriser, konflikter och
personalärenden. Pingst har haft sju församlingscoacher i funktion för att stödja församlingars
utveckling, dessa har varit aktiva i församlingar med sina insatser. Detta arbete har fått en mer regional
prägel för att skapa mer närhet mellan våra församlingar. Att hjälpa våra ledare är att hjälpa våra
församlingar.
Tillväxt har arbetat vidare med församlingsplantering, församlingsutveckling och nystart av
församlingar.
Arbetet med "30 New Churches" har tagit fart och vi har haft de första elva planteringarna under träning
och förberedelser. Flera etablerade församlingar har valt att involvera sig i pionjärarbete och nya
församlingar i Sverige.
Tillväxt har också bidragit till att nystartsprogrammet Pingst Nystart är igång. Under året har ett
ledarteam formats och arbetet med olika församlingar har påbörjats som vill ha hjälp.
Församlingshandledare finns i flera av regionerna och flera är på gång in i arbetet. Vi har också fått se
hur en del av våra större församlingar räckt ut en hand till mindre församlingar som finns runt omkring
och erbjudit sin hjälp.
2018 var det första året med YA!(Young Adults) som en del av Pingst församling, området har tidigare
legat under Pingst Ung. YA! har tre huvudmålgrupper som vi mött under året. Pastorer och formellt
ansvariga möttes på YA! - Collegium och ideella ledare samlades på Pingst Ledare. Detta har genererat
flera nya initiativ runt om i landet. Två konferenser för unga vuxna, i Göteborg och Umeå har
arrangerats. Arbetet med att sätta samman både en nationell ledningsgrupp för YA! samt dessutom för
studentmissionsarbetet MOSAIK har varit ett viktigt fokus för oss.

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

Utbildning
Pingst Utbildning bedriver huvuddelen av sitt arbete inom folkhögskolans ram där de fem skolorna
Dalkarlså, June, Kaggeholm, Mariannelund och Vinga, samlade inom stiftelsen Pingstförsamlingarnas
Skol- och Kursverksamhet (PSK) utgör den organisatoriska grunden. PSKs syfte, och därmed
huvudsyftet för verksamhetsområde Utbildning är att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund
och i kristen anda. Folkhögskoleverksamheten har under året fortsatt att utvecklas mycket positivt både
när det gäller expansion av verksamheten och när det gäller samverkan med församlingar och rörelsen.
För mer information om PSK och folkhögskolorna hänvisas till årsredovisningar och hemsidor.
Under 2018 har några processer som pågått under flera år fullföljts i linje med de senaste årens
verksamhetsplaner.
Kaggeholm
Fastigheten Kaggeholm såldes under året och senare bildade PSK tillsammans med
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm ett fastighetsbolag för inköp, renovering och drift av Rörstrands slott
dit Kaggeholms skolverksamhet planeras att flytta under senare delen av 2019.
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Vinga folkhögskola
Verksamheter som under flera år startats i Göteborg av pingsts olika folkhögskolor kunde vid
halvårsskiftet 2018 samlas under den nystartade Vinga folkhögskola. Verksamheten vid skolan planeras
vara fullt utbyggd under 2020. Här intensifieras även planerna på samlokalisering med
Smyrnaförsamlingen.
Dalkarlså
Under flera år har tyngdpunkten i skolans verksamhet stegvis förskjutits från internatfolkhögskolan i
Bygdeå till dagfolkhögskolan i Umeå. Under 2018 flyttades skolans säte till Umeå och beslut fattades att
samordna hela verksamheten till lokaler inne i Umeå.
Bibelskolor
Till hösten 2018 sjösattes flera nya bibelskoleprojekt som planerats under flera år. I Stockholm och
Göteborg startades två bibelskolor där flera grupper kopplade till olika församlingar i de båda regionerna
samverkar. I Umeå startade en bibelskola genom ett samarbete mellan olika församlingar i regionen. På
Cypern startade bibelskolan Equip där planen är att också på sikt kunna ta emot deltagare från andra
europeiska länder.
ALTs distans- och deltidskurser
I nära samarbete med Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) har nya former för deltids- och
distansstudier utvecklats. Med start hösten 2018 ges nu flera möjligheter att läsa teologi inom ALT i
olika former.
Nätverk för pingstteologer och IPS
I syfte att stärka arbetet med pingstteologi och säkra återväxten av framtidens akademiskt skolade
pingstteologer startades under hösten ett nätverk. Kopplat till detta inleddes under året arbetet med att
sammanlänka det pingstteologiska arbetet vid ALT med Pingst arkiv och forskning samt Institutet för
Pentekostala Studier.

PMU
PMU:s uppdrag är att leda och utveckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete.
Projektverksamheten i Syd omfattade 2018 107 utvecklingsinsatser i 28 länder, och 34 humanitära
insatser i 15 länder, med medel främst från Sida, Radiohjälpen, Second Hand och egna insamlingar.
Verksamheten leds från huvudkontoret i Stockholm, med stöd från regionkontor i Kenya, DR Kongo,
Thailand och Cypern.
Under 2018 inträffade en extraordinär händelse, när PMU:s långvariga partner Dr. Denis Mukwege
erhöll Nobels Fredspris för sin långa och trogna kamp mot sexuellt våld som vapen i konflikt, och arbetet
med att bära de utsatta kvinnornas röst. PMU har funnits med under hela den resa som ledde fram till
erkännandet, bl.a. genom att stödja Mukweges utbildning, bygga Panzisjukhuset, liksom sedan
sjukhusets start 1999 bidra med verksamhetsstöd varje år, både till vård, eftervård och politiskt
påverkansarbete. Svensk media uppmärksammade kopplingen till Sverige och svensk pingströrelse på
många olika sätt. T.ex. skrev tidningen Barometern:”Läkaren Denis Mukweges insatser /…/ hade
knappast varit möjliga utan ekonomiskt stöd från den svenska pingstmissionen, från Läkarmissionen och
från det statliga Sida. /…/ När alla jublar och klappar i händerna för Denis Mukwege i dag finns det skäl
att påminna om - och hylla - alla dem i Sverige som under många år avstått lite av den egna ekonomin
för att möjliggöra hans och hans medicinska kollegors arbete.”
Vision och uppdrag
PMU:s vision är en värld med upprättade relationer, fred, frihet, demokrati och respekt för de mänskliga
rättigheterna, rättvist fördelade ekonomiska resurser och ett samhälle där människor lever i harmoni med
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naturen och säkrar framtiden för kommande generationer. PMU:s uppdrag är att tillsammans med svensk
pingströrelse och i samverkan med lokala samarbetspartner bekämpa fattigdom genom
utvecklingsinsatser och humanitära projekt. PMU:s strategiska målområden är demokrati, jämställdhet,
välstånd (utbildning, hälsa och försörjning), omsorg om miljön och hållbar utveckling,
kapacitetsutveckling samt humanitära insatser. I Sverige fokuseras PMU:s arbete på opinionsbildning,
kunskapsutveckling och skapande av engagemang för rättvisearbete. Second Hand är en central strategi
för kommunikation och insamling.
PMU:s kompass mot 2020 har som syfte att öka PMU:s och lokala partners genomslag inom de områden
där vi gemensamt bedömer att vi har ett tydligt mervärde och kan göra stor skillnad. Femårsstrategins
övergripande prioriteringar är demokrati och jämställdhet. Inom demokrati ligger fokus på demokratisk
kultur och fred, och då främst folkrörelsers roll i byggandet av demokratiska och fredliga samhällen,
samt frihet från våld. Inom jämställdhet är förändring av kultur, traditioner och strukturer centrala
områden. Ökad jämställdhet ska gestaltas bl.a. genom kvinnors och flickors rätt till de grundläggande
rättigheterna hälsa, utbildning och försörjning. Att involvera män i jämställdhetsarbetet är avgörande för
genomslag och hållbara resultat. De strategiska prioriteringarna demokrati/fred och jämställdhet länkas
samman i arbetet med kvinnors deltagande i freds- och demokratiprocesser. PMU:s kompass mot 2020
beskriver också att det finns en stor potential hos trosbaserade aktörer, som inte fullt ut tillvaratas när det
gäller att bidra till en positiv samhällsförändring. PMU vill därför bidra till ökad kunskap om religionens
roll och trons betydelse för förändring, samt öka kunskapen om, och mobiliseringen av, den starkt
växande pentekostala/karismatiska kyrkofamiljen inom utvecklingsarbete.
Second Hand
PMU fortsätter att utveckla Second Hand-verksamheten. Vid årsskiftet 2018/2019 hade PMU 8 egna
butiker. Ytterligare 49 butiker ägs och drivs av pingstförsamlingar i samarbete med PMU. Huvudsakligt
mål för verksamheten är att generera resurser till utvecklingsarbete och humanitära insatser globalt,
liksom till socialt arbete i Sverige. En annan målsättning är att bereda utrymme för arbetsplatsträning
kopplat till olika sysselsättningsåtgärder. Viss verksamhet är skattepliktig då Second Hand erbjuder
avtalsbutiker vissa produkter som anpassats till butikskedjan såsom butikskläder med tryck, prisetiketter,
bärkassar med logga, etc. Under verksamhetsåret genomfördes ytterligare strukturförändringar i PMU:s
butiker med syftet att öka överskott och avkastning. Second Hand-verksamheten bidrog 2018 med 14,4
miljoner kronor till PMU:s internationella verksamhet.
Betydande samarbeten
PMU har haft ramavtal med Sida sedan 1981. Statusen som ramorganisation upphörde per 2014-12-31,
men ett samarbetsavtal upprättades för 2015-2017. 2018 ansökte och beviljades PMU Sida-bidrag för
perioden 2018-2019 via Svenska Missionsrådet (SMR). Inom det humanitära arbetet rådde denna
ordning sedan tidigare. När möjlighet ges planerar PMU att ansöka om ny ramstatus. I och med att PMU
från och med 2018 har avtal med SMR redovisas skuld SMR/Sida (se not 22) i en och samma post. Där
ingår utvecklingsanslag, informationsanslag och bidrag för Humanitära insatser. För 2017 redovisades
endast skuld till Sida avseende utvecklingsanslaget under denna not.
Under 2018 beviljades PMU ramavtalsstatus hos Radiohjälpen, som är en annan viktig samarbetspartner.
PMU etablerade under året också samarbete med svenska ambassaden i Etiopien, som ledde till
tecknandet av ett fyraårigt avtal för fredsarbete via kyrkonätverken PMU samverkar med.
Utvecklingssamarbete
För 2018 erhöll PMU genom samarbetet med Sida via SMR 55,1 miljoner kr för utvecklingsinsatser i
Syd. PMU bedriver också eget insamlingsarbete, samt erhåller stöd från Radiohjälpen. Under 2018
genomfördes 107 utvecklingsprojekt i 28 länder i Afrika, Mellanöstern och Asien.
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
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möjligheter att själva ta sig ur fattigdom. Några exempel på resultat som har uppnåtts under 2018:
- 28 projekt med demokrati som huvudmål har genomförts. Ett exempel på hur PMU:s partner har arbetat
kan hämtas från Egypten. Där har 42 muslimska religiösa ledare mötts i Alexandria, under ledning av en
professor i reproduktiv hälsa på Al-Azhar universitet, samt en medlem i Islamska forskningsakademin
och förra rektorn på Al-Azhar universitetet. Ämnen som var i fokus var kvinnors rättigheter i
äktenskapet och påverkansarbete mot FGM och tidiga äktenskap.
- 12 projekt med jämställdhet som huvudmål har genomförts. PMU:s partner har bl.a. arbetat för att
stärka kvinnornas och flickornas möjligheter till utbildning, försörjning och bättre levnadsvillkor. Ett
exempel handlar om hur 48 kristna religiösa ledare mötts, från olika samfund, om kyrkans roll i att
kämpa mot våld i nära relationer. Man utgick från materialet ”Ending domestic abuse: a pack for
churches” som lokal partner har översatt till arabiska och börjat sprida genom sitt arbete.
- Inom hälsa, utbildning och försörjning har 54 projekt pågått under 2018. Ett exempel hämtas från
Benin, där föräldraföreningar har fått utbildning om Benins nya lagstiftning kring barns rättigheter och
har organiserat flera påverkansaktioner för att kräva mer resurser, fler lärare etc. Detta har lett till att
flera nya klassrum byggts under 2018. Ett annat exempel hämtas från Burundi, där 13 500 studenter i 45
skolor har fått bättre kvalitet på sin utbildning tack vare fortbildning för lärare och ledare.
- Inom miljö har 3 projekt pågått som har miljö som huvudfokus. I Etiopien har 123 klanledare och
religiösa ledare utbildats i miljöskydd, och deras attityd har förändrats till att inkludera miljötänkande.
De ledare som deltog i utbildningen har börjat informera sina medlemmar och efterföljare om vikten av
att inte hugga ner träd, och uppmuntrar dem att inte använda träkol. Uppföljning av projektet visar att
träkolanvändningen har reducerats avsevärt i distriktet. 11 självhjälpsgrupper har blivit organiserade och
fungerar som plattformar för att ha dialog i miljörelaterade frågor om klimatförändringar, erosion,
vatten, hälsa, säkerhet, kulturbevarandet, fred och naturresurser etc. I uppföljningen syns en förändrad
attityd hos deltagarna, och nedhuggning av träd har minskat.
- Under 2018 har 10 projekt haft lokal partners kapacitetsutveckling som huvudmål, i syfte att hjälpa
dem att vara effektiva förändringsaktörer. PMU har under 2018 gjort 35 olika typer av insatser som har
haft ett direkt syfte att bygga kapacitet hos lokala samarbetspartner. 36 projektuppföljningar och
strategisamtal med partner, och 13 avtalsrevisioner och uppföljningar av dessa, har också haft
komponenter som bygger partners kapacitet. Lokala partner har genom PMU:s stöd bl.a. förbättrat sina
administrativa rutiner och byggt kapacitet inom olika tematiska områden, samt arbetat med att utveckla
strategiska planer, policyer och riktlinjer. PMU har också genomfört 4 regionala partnerskapsmöten, på
Cypern för MENA, i Chiang Mai för Asien, i Nairobi för Centralafrika, Östafrika, södra Afrika och
Afrikas Horn, samt i Togo för Västafrika.
Flera samarbetsländer är påverkade av krig och konflikt, vilket emellanåt stört verksamheten. Vi har
därmed under 2018 utökat riskreserven med 389 607 kr till totalt 771 215 kr, se not 21.
Det humanitära arbetet
Målet för PMU:s humanitära arbete är att bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig
värdighet, till förmån för nödlidande människor. Under 2018 ökade bidragen till humanitära insatser
kraftigt och bidrog PMU till att bistå människor i 15 länder genom 34 olika humanitära projekt. (21 som
respons vid konfliktsituationer, och 13 som respons vid naturkatastrofer). Humanitära insatser har
genomförts i Bangladesh, Burundi, Etiopien, Irak, Jemen, Kenya, DR Kongo, Mauretanien, Myanmar,
Nepal, Sri Lanka, Sydsudan, Ukraina, Zimbabwe, Nordafrika, samt på Arabiska halvön. 13 av de
humanitära insatserna har genomförts med stöd från institutionella givare såsom SMR/Sida och
Radiohjälpen. 22,3 milj. (9,1 milj. 2017) kommer från Sida via SMR och ingår i summan Bidrag
SMR/Sida, se not 4. Den totala kostnaden för insatserna uppgår till 35,4 miljoner kronor (ca 21,2 milj.
2017 och ca 13,9 milj. 2016). 6,7 av dessa miljoner handlar om ett vidareförmedlat stöd. Den humanitära
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verksamheten har gett stöd till totalt 290 755 människor inom bland annat matsäkerhet och försörjning,
nutrition, hälsa, skydd, utbildning, vatten och sanitet, samt non-food items. Motsvarande siffra 2017 var
228 230 människor.
Kommunikations- och insamlingsarbetet
Det huvudsakliga målet är att sprida kunskap och skapa engagemang samt att samla in medel till
verksamheten i fält. För 2018 tilldelades PMU inom ramen för avtalet med SMR/Sida 1,5 miljoner för
kommunikationsarbetet i Sverige. Under året har PMU även satsat egna medel för det arbetet. Under
2018 samlades 40,7 miljoner kr in. De tre största givargrupperna är enskilda gåvogivare (36 %), Second
Hand-butiker (35 %) och svenska pingstförsamlingar. 55 % av de insamlade medlen 2018 var
öronmärkta gåvor. En viktig del i insamlingsarbetet är att kontinuerligt rekrytera nya givare. 2018
rekryterades 2 285 sådana (målet var 2500) och snittgåvan (382 kr) ökade med 17 %.
Ett viktigt verktyg i PMU:s kommunikations- och insamlingsarbete är webben, som fortsatt att utvecklas,
med målet att på ett ännu bättre sätt inspirera och engagera människor, samt att förenkla givandet. Bland
annat innehåller den nya sidan en ”projektkatalog” som på ett enkelt sätt ska ge besökaren en bild av
vilka projekt som bedrivs var och hur de ekonomiska behoven ser ut. Responsen har varit god. Det har
också genomförts flera satsningar inom sociala medier, där exempelvis Vi springer för Panzi gav en bra
insamling. Under hösten 2018 planerades också kampanjen Efter IS, i samarbete med tidningen Dagen.
Tre kampanjer har genomförts under 2018. Vårkampanjen #metoocongo fokuserade på Panzisjukhuset i
Kongo. Under sommarkampanjen lyftes PMU:s humanitära arbete runt om i världen. Genom exempel
från arbetet i Burundi lyftes vad som är PMU:s uppdrag i de humanitära insatserna; att rädda liv och
lindra nöd. Under hösten tilldelades en av PMU:s partner sedan lång tid tillbaka Nobels fredspris, så
kommunikationsarbetet kom att koncentreras kring det.
PMU arbetar också aktivt med politiskt påverkansarbete. Aktiviteter som genomförts är bl.a. fortsatt
uppmärksammande av situationen i DR Kongo, bl.a. i samband med att Dr. Mukwege erhöll Nobels
fredspris. PMU deltog också under Almedalsveckan, i seminarier och samtal om bl.a. maskulinitet i
kyrkan och reproduktiv hälsa och jämställdhet.
Kvalitetsarbete
PMU har under 2018 arbetat utifrån framtagna system för intern styrning och kontroll, liksom med
systematiska förbättringar. PMU är medlem i CHS Alliance, som arbetar för ökad ansvarighet och
kvalitet inom biståndet. PMU har ett ramverk för ansvarighet gentemot organisationens intressenter,
liksom ett klagomålshanteringssystem.
PMU är medlem i FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars uppgift är att verka för ett
gynnsamt klimat i Sverige för frivilligarbete och för insamling hos allmänheten. PMU rapporterar årligen
sitt kvalitetsarbete i en s.k. kodrapport. PMU följer också de direktiv som satts upp av Svensk
insamlingskontroll, Sida och övriga samarbetsorganisationer. PMU har 90-konto (90 00 50-6). PMU:s
verksamhet granskas av auktoriserad revisor.
För mer information, se PMU:s verksamhetsberättelse samt effektrapport på www.pmu.se.

Media
Ibra, inkluderande varumärkena TV Inter och ICBI (numera kallat Distansbibelskolan), finns i över 60
länder och på drygt 100 olika språk. Vi finns i följande regioner/världsdelar; Latinamerika (endast
Distansbibelskolan), Västafrika, Östafrika, Nordafrika och Mellanöstern, Turkiet, Syd- och Sydostasien.
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Under året företrädde ca 40 personer, genom anställning i församling eller i Riksföreningen, Ibra i olika
funktioner. Exempelvis som regionledare, med träning, uppföljning, insamling, församlingsrelationer
och ledning. En stor del av Ibras ekonomi och omsättning ligger utanför Ibra och återfinns i lokala
församlingar samt hos ScanMedia. ScanMedia är Pingsts bolag och finns på Cypern, betjänande
Mellanöstern och Nordafrika.
Verksamheten i Nordafrika och Mellanöstern har under 30 år skett i ett eget bolag, Scan Media. Det
bolaget har representerats av en styrelse bestående av fem församlingar samt Pingst. Vid styrelsemöte i
september fattades beslut om att lägga ner bolaget, samt flytta över verksamheten till Ibra/Pingst. En
ekonomisk konsekvens från och med 2019 blir att budgeterad volym netto ökar med ca 5 mkr.
Tidigare kostnader för sändning via satellit, Kanal Hayat, har nu omfördelats till att vi satsar ännu mer på
produktion i Turkiet. En ny YouTube kanal, Umut Kalesi, har startat innehållande egenproducerade
musikvideos samt redaktionsprogram. Målgruppen är unga vuxna!
Under året har fyra nya Ibra missionärer rest ut för att bistå i det stora arbetet. En familj har flyttat till
Istanbul för att på plats i landet vara med och arbeta med församlingsplantering som vi ser som det stora
behovet efter våra många år att sända TV över landet. En annan familj har flyttat till Tanzania för att
arbeta i region Öst/Central Afrika.
Församling Internationellt har via Skolkassan hjälpt 29 missionärsbarn till skolgång. Det är genom
församlingarnas solidariska ansvar vi kan vara med och skapa förutsättningar för att utsändande
församlingar kan få denna hjälp. Vår missionärsinspiratör har under året varit medarrangör för resor med
ungdomar och ungdomspastorer till platser där vi har mission.
För mer information om Medias arbete se www.ibra.se

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

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under året, övergripande
Framtidsbilden
”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället
och en rörelse som aldrig slutar att växa” antogs på rådslaget 2017 och har under 2018 fortsatt att
implementeras i rörelsen. Vi vill vara mer av en trädgård än fabrik, dynamisk inte statisk.
Församlingsrörelsen Pingst
Rådslaget fattade 2018 följande inriktningsbeslut, med start i och med rådslag 2019, med syfte att
Framtidsbilden ska kunna förverkligas genom en aktiv rörelse som aldrig slutar att växa:
- Församlingar överlåter sig inom dessa fyra områden att odla sin tillhörighet i Pingst genom
regelbunden förbön och engagemang i det rörelsegemensamma på ett övergripande plan.
- Församlingsledningen avgör vilka spetsområden inom Pingst den egna församlingen engagerar sig i,
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såväl i Sverige som internationellt.
- Inom församlingsrörelsen Pingst tekniska verktyg uppdaterar församlingen sina bidrag till andra
församlingar och det gemensamma.
- Församlingen uppdaterar sitt engagemang regelbundet, exempelvis i anslutning till rådslagen.
Pingst fria församlingar i samverkan överlåter sig inom dessa fyra områden att
- Facilitera och stödja församlingsrörelsen och tjäna som dess forum.
- Tillgodose mötesplatser, redskap och relationsbygge som stärker församlingarna.
- Valberedningens arbete ska ske i harmoni med den pågående utvecklingen av Församlingsrörelsen
Pingst.
- De gemensamma verksamheterna ska leva i samspel med församlingsrörelsens utveckling där centrala
verksamheter kan tillkomma eller läggas ner till följd av rörelsens utveckling.
Mediautredningen
Vi arbetar, efter rådslagets beslut 2017, vidare med de olika delarna inom Mediautredningen. Riktningen
innebär att på sikt skapa en media-och kommunikationsplattform, att skapa ett Pingst mediacenter, att så
långt det är möjligt samordna Pingst befintliga kommunikationsarbete samt att fortsätta vara en
långsiktig och relationellt aktiv ägare i Mentor Medier. Under året har en kommunikationschef anställts
för att samordna och möjliggöra dessa satsningar.
Ny kommunikationsavdelning
Under det fjärde kvartalet har en ny kommunikationsavdelning tillkommit. Utöver traditionellt
kommunikationsarbete har avdelningen ansvaret för mediautredningen, kyrkoavgiften samt Pingst Event
som bland annat organiserar och håller samman rådslaget, Pingst Pastor och Pingst Ledare.
Internationell strategi
Första stegen har tagits till en internationell strategi. Matteus - de minst nådda, Markus - de mest utsatta,
Lukas - missionärerna från Sverige, Johannes - relationerna i världen samt Memos of understanding för
att förtydliga och förstärka relationer både lokalt och nationellt.
Pingst på de utsattas sida
Tre områden; existentiell hälsa, världen är viktig och integrationsglädjen lyftes fram på olika sätt i inför
riksdagsvalet 2018.
Pingstskolorna
Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet (PSK) har tillsammans med huvudmannen
Riksföreningen Pingst i maj 2018 sålt Kaggeholms slott samt beslutat flytta Kaggeholms skola till
Rörstrands slott.
Under hösten startade Vinga folkhögskola i Göteborgsregionen.
Bibelskolan Equip startade under året på Cypern.
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Nobels fredspris, Dennis Mukwege, DR Kongo
Nobels fredspris 2018 gick till Denis Mukwege för hans arbete på Panzisjukhuset och långa och trogna
kamp mot sexuellt våld som vapen i konflikt. Pingströrelsen och PMU har under många år understött
arbetet både ekonomiskt och relationellt. Fredspriset är ett erkännande och skapar stolthet över vad en
eldsjäl kan åstadkomma tillsammans med många goda krafter.
PMU ramstatus
PMU fortsätter sin dialog med Sida och med SMR om framtida finansiering och ramstatus. Från 2018
har PMU avtal om medel från Sida via SMR. Så snart Sida öppnar möjligheten till ny utlysning kommer
PMU ansöka om att åter bli en ramorganisation.

Hållbarhetsupplysningar
Riksföreningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa god arbetsmiljö inom organisationen. En
skyddskommitté arbetar i samspel med berörda ledningsgrupper löpande med förbättringsarbete, bl.a.
utifrån den typ av personalenkät som genomfördes våren 2018. PMU mäter också graden av
personalomsättning, och har fördjupat dialogen om hur minskad personalomsättning kan uppnås. I all
rekrytering söker organisationen säkerställa god jämställdhet och mångfald. För att säkerställa hållbarhet
ur ett miljöperspektiv arbetas bl.a. löpande med att öka den digitala kommunikationen, och att säkerställa
att personalen reser med miljövänliga alternativ när så är tillämpligt. Vid flygresor klimatkompenserar
PMU.

Framtida utveckling
Riksföreningen kommer fortsätta arbeta med att implementera den framtidsbild som antogs i rådslaget
2017. Arbetet med media och kommunikation fortsätter och även utveckling av Församlingsrörelsen
Pingst, "Pingstipedia". PMU arbetar vidare med frågan om ramstatus.

Utländska regionkontor
Under 2015 öppnade PMU fyra regionkontor i Chiang Mai Thailand, Nairobi Kenya, Limassol Cypern
samt Bukavu DR Kongo. Etablerandet av regionkontor har inneburit förändrade arbetssätt i
projektsamarbetet, där ansvar för projektadministrationen delvis har flyttats ut till regionkontoren. På
regionkontoren ligger ansvar att stödja och kapacitetsutveckla lokala samarbetspartner vilket bland annat
består av utbildningar inom tematiska områden, projekthantering vilket inkluderar ekonomi och
administration samt t.ex. antikorruption. Personal på regionkontoren har också ansvar för att följa upp
lokala samarbetspartners projektverksamhet och genomföra fältbesök i regionerna. Under 2018 har PMU
låtit utvärdera förändringen, i syfte att ha underlag för strategisk planering inför 2020.

Resultat och ställning
Årets resultat visar ett överskott på 3,2 (6,8) miljoner kr i den egna verksamheten samt ett överskott i den
ändamålsbestämda verksamheten på 2,2 (2,4) miljoner kr.
Riskreserven har förändrats under året och ligger nu på 0,8 (0,4) miljoner kr efter den bedömning som
årligen görs av projektportföljen.
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Under året har några få aktier i Pingst Förvaltning AB överförts till Riksföreningen och påverkar det
utgående värdet med 3 200 kr. Dessa har bokförts som ett kapitaltillskott.

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

2018
89 653
77 397
3 229
71

2017
93 692
71 650
6 812
77

2016
87 388
64 241
6 583
73

2015
98 374
67 597
4 082
70

2014
85 425
73 288
3 786
68

Finansiella instrument
Riksföreningen har som policy att placera i räntebärande placeringar med lägre risk och strukturerade
produkter. Under året har placeringarna utökats med 2,2 miljoner kr och totalt är 42,0 miljoner kr av
kapitalet placerat i strukturerade produkter och fonder.
Placeringspolicy
Placeringar görs på ett sätt som utöver god avkastning och låg risknivå kan bidra till en god utveckling
av folkhälsa och miljö samt till en god tillämpning av internationella och nationella normer för
mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Placeringar görs inte i företag som härrör från produktion och
distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller pornografi. Placeringar
skall inte heller ske i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer
för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De internationella normer som här avses är i första hand FN:s
deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt.
Kapitalet placeras i två olika grupper. Ena gruppen, ca 60 % av placerat kapital, utgör placeringar med
lägre risk så som räntebärande produkter garanterade av svenska staten, finansieringsinstitut,
försäkringsbolag, bolåneinstitut, svenska eller utländska banker, med rating som svensk bank, samt
företagsobligationer utgivna av svenska börsbolag. Den andra gruppen, ca 40 %, med lite högre risk,
placeras i så kallade strukturerade produkter såsom autocalls, aktieindexobligationer,
obligationsportföljer, fonder och aktier. I båda grupperna eftersträvas en spridning av emittenter för att
minimera risken. Ingen förändring av placeringspolicyn har skett under året.

Förvaltning
På rådslaget, som hölls den 25 - 26 maj 2018 i Citykyrkan i Stockholm, valdes en styrelse för
Riksföreningen, bestående av 13 ledamöter, 3 kvinnor och 10 män. För att få en tydlig delegation i
arbetet med Fullt utbyggt Pingst ingår respektive ordförande för varje styrgrupp automatiskt i styrelsen
för Riksföreningen. Styrelsen har en god sammansatt kompetens inom bland annat församlingsledning,
församlingsverksamhet, ekonomi och missionsfrågor. Styrelsen har under året haft 6 sammanträden,
varav ett per capsulam. Styrelseledamöternas närvaro dokumenteras i mötesprotokoll.
Stabsfunktionen leds av Riksföreningens direktor, Madeleine Hansson. Ekonomi, administration och IT
leds av controllern Elisabeth Celaya. Varje verksamhetsledare ingår i den verkställande ledningen för
Riksföreningen. Organisationens operativa verksamheter har, som en konsekvens av Rådslagsbeslutet
2012, fortsatt förändringsarbetet med Fullt utbyggt Pingst.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Gåvor och bidrag
Utnyttjat för ändamålet
Erhållna aktiegåvor
PFAB
Kvarstående belopp för
året
Belopp vid årets utgång

Ändamåls-

Ändamåls-

Ändamåls-

Balanserat

medel PMU

medel Media

medel övriga

resultat

31 326 968
192 789 033
-192 261 481

15 291 811
30 154 538
-29 423 783

8 959 228
22 956 433
-22 045 299

52 679 552

108 257 559
245 900 004
-243 730 563

3 200

3 200

3 229 177
55 911 929

3 229 177
113 659 377

31 854 520

16 022 566

9 870 362

Totalt

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

2018-01-01
-2018-12-31

3
3, 4

81 637 302
105 955 387
57 411 307
7 932 007
252 936 004

84 020 758
99 597 153
58 240 006
8 590 509
250 448 426

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

-218 900 973
-7 390 975
-17 157 864
-243 449 813

3 209 309

6 998 613

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

182 149
2 042 484
-2 593
2 222 040

5 398 618

9 220 653

-2 169 441
3 229 177

-2 409 003
6 811 651

3 229 177

6 811 651

5, 6

7
8, 9

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrativa kostnader

10

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

11

Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året

12

Förändring balanserat kapital

14
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Not

Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

2 208 059
3 506 375

2 031 789
4 376 586

431 250
6 145 684

0
6 408 374

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

31 946 834
39 858 018
2 590 000
74 394 852

81 742 714

80 803 227

3 254 907

4 065 868

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

1 841 741
3 762 297
6 659 580
12 263 618

59 944 061
77 324 463

44 305 561
60 635 047

159 067 177

141 438 274

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

13
14

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

15, 16
17
18

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

19

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

57 747 449
55 911 929
113 659 377

55 578 008
52 679 551
108 257 559

2 493 881

2 264 274

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

7 437 333
4 160 260
4 041 442
15 277 406
30 916 441

159 067 177

141 438 274

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

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

20

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

21
22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

5 398 618
2 668 309

9 220 653
3 129 896

8 066 927

12 350 549

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

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

-699 745
42 762
-559
-1 481 213
-2 537 568
7 674 226

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

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

-2 326 691
-6 364 069
-8 690 760

15 638 500
44 305 561
59 944 061

-1 016 534
45 322 095
44 305 561

Not

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

23

24

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Riksföreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har uppptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Principerna är oförändrade i jämförelse med tidigare räkenskapsår.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det
som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när
intäktsredovisningen sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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 organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget
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 organisationen
avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. De insamlade kläder och liknande som finns
kvar på balansdagen redovisas som en intäkt och varulager i den mån de uppfyller kraven att få redovisas
som tillgång (dvs att de ska säljas). Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisationen
avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. Upplysning lämnas
dock om gåvor som inte redovisats i resultat- eller balansräkningen, se not 3.
Gåvor av exempelvis aktier och fastigheter intäktsredovisas vid gåvotillfället.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. Insamlade kläder som finns kvar på balansdagen, som
klassificerats som varulager och där ett verkligt värde inte kan fastställas värderas till 25 kronor per kilo.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
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Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

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

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

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 kostnaden det år
pensionen tjänas in.

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

Finansiella tillgångar
Den placeringspolicy som beslutades 2009 gäller fortsatt. Det innebär att c:a 80 % av det egna kapitalet
exklusive ändamålsbundna medel kan placeras på de finansiella marknaderna. Majoriteten av de
finansiella placeringarna ligger i långfristiga räntebärande och noterade företagsobligationer,
kompletterade med finansiella strukturerade produkter. En mindre del av kapitalet har investerats i
värdepapper med god utvecklingspotential, men samtidigt med en högre risk. Under löptiden värderas
placeringarna till sitt bokförda värde. Produkter med förfall under 2019 värderas individuellt efter en
försiktighetsprincip.
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret i våra egna Second Hand butiker har tagits upp enligt följande princip:
varje butik beräknar antalet varor per varugrupp, därefter används ett gemensamt snittpris per vara för
varje varugrupp enligt förd försäljningsstatistik. Inkurans i varulagret har beaktats.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

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

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

20

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

20 (27)

Not 3 Insamlade medel

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

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

Bidrag - insamlade medel
Radiohjälpen
Företag

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

2018

2017

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

38 206 900
11 635 403
14 805 401
17 131 427
2 165 831
75 796
84 020 758

39 639 986
2 093 770
41 733 756

39 177 839
770 010
39 947 849

4 818 872
3 196 526
8 015 398

5 389 168
4 281 921
9 671 089

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

84 020 758
39 947 849
9 671 090
133 639 697

2018

2017

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

71 650 051
9 779 603
8 090 625
405 785
89 926 064

Not 4 Offentliga bidrag

Offentliga bidrag
SMR/Sida
Lönebidrag
SST
Övriga statliga bidrag
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Not 5 Övriga intäkter

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

2018

2017

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

3 366 723
1 369 426
2 072 357
29 776
137 544
1 614 683
8 590 509

Not 6 Leasingintäkter
Organisationen hyr ut lokaler. Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 1 293 156 (1 369
426) kronor.
Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

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

2018

2017

1 334 288
1 753 540
0
3 087 828

1 313 976
1 845 774
0
3 159 750

2018

2017

84
65
149

81
64
145

1 093 481
48 687 141
49 780 622

1 064 084
46 002 691
47 066 775

343 288
3 882 908
16 192 495
20 418 691

309 353
3 449 332
15 118 386
18 877 071

70 199 313

65 943 846

Not 7 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse, föreståndare och direktor
Övriga anställda

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

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare
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23 %
77 %
30 %
70 %

25 %
75 %
34 %
66 %

2018

2017

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

67 013 051
82 667 463
69 220 459
218 900 973

Not 8 Ändamålskostnader

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

Not 9 Leasingkostnader
Organisationen leasar framför allt kontorslokaler och butikslokaler för Secondhand-verksamheten samt
annan kontorsutrustning som kopiatorer, kaffemaskiner och växter. De flesta hyresavtalen kan förlängas
med tre år.
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 15 057 703 (14 855 701) kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2018
2017
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

13 696 771
44 942 145
0
58 638 916

14 675 247
53 371 433
0
68 046 680

2018

2017

4 188 188
4 188 188

4 637 000
4 637 000

Not 10 Administrationsbidrag SMR/Sida

Administrationsbidrag SMR/Sida

Bidraget avser kostnadstäckning.

Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar
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2018

2017

-121 369
-111 631
-233 000

182 149
0
182 149
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Not 12 Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets ändamålsbestämda medel

2018

2017

2 169 441
2 169 441

2 409 003
2 409 003

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året.

Not 13 Byggnader och mark

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

Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

9 269 297
267 348
9 536 645

9 269 297

-7 237 508
-91 078
-7 328 586

-7 154 452
-83 056
-7 237 508

2 208 059

2 031 789

2018-12-31

2017-12-31

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

18 717 983
2 326 691
-1 001 910
20 042 764

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

-13 283 041
702 386
-3 085 523
-15 666 178

3 506 375

4 376 586

9 269 297

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

Not 14 Inventarier

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

Utgående redovisat värde

Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Ingående anskaffningsvärden
Erhållna aktiegåvor, Pingst Förvaltning AB
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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2018-12-31

2017-12-31

31 946 834
3 200
31 950 034

31 943 634
3 200
31 946 834
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Utgående redovisat värde

31 950 034

31 946 834

Aktier i Pingst Förvaltning AB har värderats till ursprungligt beräknat substansvärde vid erhållandet.

Not 16 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Namn
Pingst Förvaltning AB

Kapitalandel
28,40 %

Antal
andelar
18 943

Bokfört
värde
31 950 034
31 950 034

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

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

2018-12-31

2017-12-31

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

32 612 952
10 439 322
-3 194 256
39 858 018

-111 631
-111 631

Utgående redovisat värde

41 896 996

39 858 018

Av årets nedskrivningar avser 111 631 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på balansdagen
även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.
Vid bokslutstillfället överstiger det långsiktiga värdet bokfört värde.

Not 18 Andra långfristiga fordringar
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 590 000
-840 000
1 750 000

3 474 198
-884 198
2 590 000

Utgående redovisat värde

1 750 000

2 590 000

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

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

2018-12-31

2017-12-31

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

85 312
2 461 224
277 750
2 637 181
963 149
234 964
6 659 580

2018-12-31

2017-12-31

1 722 666
771 215
2 493 881

1 882 666
381 608
2 264 274

2018-12-31

2017-12-31

879 217
4 525 491
3 524 144
8 928 852

534 355
2 440 492
1 185 414
4 160 261

2018-12-31

2017-12-31

5 080 991
3 779 521
1 790 644
3 486 465

4 768 123
3 543 116
1 514 558
1 975 609

4 350 000
417 413
18 905 034

3 100 000
376 000
15 277 406

Not 20 Övriga avsättningar

Avser fondering av begravningskostnadsersättning
Avser riskreserv inom den internationella verksamheten

Not 21 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

SMR/Sida ram medel
SMR/Sida HUM medel
Radiohjälpen

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

Avskrivningar
Förändring begravningsfond
Förändring riskreserv
Försäljning/avyttring inventarier
Erhållna aktier Pingst Förvaltning AB

2018-12-31

2017-12-31

2 435 502
-160 000
389 607
0
3 200
2 668 309

3 168 580
-89 483
-251 924
299 523
3 200
3 129 896

2018-12-31

2017-12-31

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

0
-4 078 453
10 439 322
3 200
6 364 069

Not 24 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Värdereglering värdepapper
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar
Anskaffade finansiella anläggningstillgångar
Erhållna aktier i Pingst Förvaltning AB
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
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Styrelsen för Trossamfundet - Pingst fria församlingar i samverkan, med säte i Stockholm, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
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 gemenskap så att Jesus blir känd, trodd, älskad och efterföljd,
-

Att erbjuda service vid upptagande av kyrkoavgift.

Verksamheten skall, enligt stadgarna, bedrivas utan vinstsyfte. För sin verksamhet mottar Pingst
penninggåvor och andra bidrag. Trossamfundet 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 verksamheterna de resterande 30. När pengarna för kyrkoavgiften
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 församlingar
som ännu inte tillhör Trossamfundet Pingst.
Trossamfundet - Pingst fria församlingar i samverkan hade vid rådslaget i maj 2018 totalt 331 (321)
medlemsförsamlingar. Under resterande del av 2018 har ytterligare 2 församlingar tillkommit och 0
församling har upphört, vilket gör att trossamfundet den 31 december 2018 hade 333
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.

Väsentliga händelser under året
Vid 2018 års ingång hade 7.778 (motsvarande siffra 2017 var 7.315) personer tecknat sina medgivande
för kyrkoavgift. 7.518 (7.100) av dessa fördelade sig på de 285 (267) medlemsförsamlingarna. Övriga
260 (215) personer tillhörde andra församlingar, varför deras kyrkoavgift i sin helhet kom att tillfalla
trossamfundet under 2018.
Insamling avseende kyrkoavgiften uppgick under 2018 till 22.613.945 (20.747.359) kronor före
Skatteverkets avdrag för uppbördskostnader. Den definitiva kyrkoavgiften för 2017, vilket var
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trossamfundets tolfte uppbördsår, utgjorde 20.700.180 (19.463.113) kronor, vilket översteg det
preliminära uttaget med 1.341.858 (1.389.037) kronor.
Under 2018 har man gett information på konferenser och i församlingar. Vid utgången av 2018 har
ytterligare 729 (604) personliga medgivanden för kyrkoavgift inhämtats.
Detta innebär att det vid 2018 års utgång - efter bortfall av ett smärre antal medgivanden - fanns totalt
8.291 (7.727) personer som tecknat medgivande för kyrkoavgift till trossamfundet inför 2019. Av dessa
tillhörde 8.046 (7.518) personer de 325 (324) medlemsförsamlingarna. Övriga personer tillhörde andra
församlingar, varför deras kyrkoavgift i sin helhet kommer att tillfalla trossamfundet under 2018.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
En extra satsning på att få in fler medgivanden för kyrkoavgift har påbörjats under 2019. Satsningen
innebär att en summa av samfundets kapital kommer användas till detta syfte och leder även till att
kommande års resultat påverkas.

Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Antal medgivande
Resultat (tkr)
Erhållna kyrkoavgifter
Årets resultat

2018
7 778

2017
7 315

2016
7 092

2015
6 913

2014
6 494

22 614
939

20 747
972

19 292
853

17 861
541

16 450
569

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
4 013 067
939 301
4 952 368

Summa
kapital
4 013 067
939 301
4 952 368

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

22 613 945
22 613 945

20 747 359
20 747 359

-21 674 644
-21 674 644

-19 775 033
-19 775 033

Rörelseresultat

939 301

972 326

Årets resultat

939 301

972 326

Not

Resultaträkning
Erhållna kyrkoavgifter

Rörelsens kostnader
Förmedlade kyrkoavgifter
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Not

2018-12-31

2017-12-31

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 341 858

1 389 037

Kassa och bank

4 013 067

3 040 741

Summa omsättningstillgångar

5 354 925

4 429 778

Summa tillgångar

5 354 925

4 429 778

4 013 067
939 301
4 952 368

3 040 741
972 326
4 013 067

4 952 368

4 013 067

402 557

416 711

5 354 925

4 429 778

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
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Styrelsen för Ibra Radio Federation, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Organisationens syfte och ändamål
I stadgarna för föreningen Ibra Radio Federation, paragraf 2 och 3 beskrivs ändamålet 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 medieverksamhet, främst elektroniska media jämte därmed
sammanhängande uppföljningsarbete med litteratur. Syftet är att sprida en positiv kristen förkunnelse
och att aktualisera de omistliga resurser som kristendomen erbjuder vid lösandet av personliga och
allmänmänskliga problem.
Under 2018 har detta skett genom att föreningen stödjer den internationella medieverksamhet som
bedrivs inom ramen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan. Riksföreningen Pingst
har de svenska pingstförsamlingarnas 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 15.244.773
(13.381.538) kr.
Som framgår av bifogad resultat- och balansräkning har under verksamhetsåret 14.272.751 (11.818.390)
kr använts för stöd till medieverksamhet i enlighet med föreningens syfte.
Främjande av ändamålet:
Ibra, 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 Ibra i olika funktioner, typ: regionledare, koordinator, träning, uppföljning och insamling,
församlingsrelationer och ledning. En stor del av Ibras arbete ligger utanför Ibras ekonomi och
omsättning och återfinns i lokala församlingar samt hos partners i fält.
Under året har 4 nya Ibra missionärer rest ut för att bistå i det stora arbetet. Det är Henrik och Anna

44

Ibra Radio Federation
Org.nr 802006-7131

2 (6)

Tornell som flyttat till Istanbul för att på plats i landet vara med och arbeta med församlingsplantering
som vi ser som det stora behovet efter våra många år att sända TV över landet. Benjamin och Rebecca
Nyman har flyttat till Tanzania för att assistera Jan-Erik Nyman i det stora arbetet i region Öst/Central
Afrika.
Verksamheten i MÖNA har under 30 år skett i ett eget bolag, Scan Media. Det bolaget har representerats
av en styrelse bestående av 5 församlingar samt 1 från Pingst. Vid styrelsemöte i september fattades ett
beslut om att lägga ner bolaget samt flytta över verksamheten till Ibra/Pingst. En ekonomisk konsekvens
från och med 2019 blir att budgeterad volym netto ökar med ca 5 mkr.
Förvaltning
I årsstämman 2018 valdes styrelsen för Ibra Radio Federation, bestående av 5 ledamöter.
Verksamheten har letts av verksamhetsansvarige för Riksföreningen Pingst's internationella arbete och
Ibras direktor. Ytterst ansvarig för verksamheten är styrelsen för Riksföreningen Pingst.
Organisationens 90-konton
Föreningen har två 90-konton under varumärket IBRA Radio (90 06 18-0 samt 90 00 76-1) och granskas
av Svensk Insamlingskontroll.

Flerårsöversikt (tkr)
Gåvor
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader i (%) av
omsättning

2018

2017

2016

2015

2014

15 245
14 273

13 382
11 818

12 191
10 944

12 893
11 784

13 695
12 204

94

88

90

91

89

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

15 244 773
15 244 773

13 381 538
13 381 538

-14 272 751
-834 272
-137 749
-15 244 773

-11 818 390
-1 439 659
-123 489
-13 381 538

Resultat efter finansiella poster

0

0

Årets resultat

0

0

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Gåvor

2
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
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Not

2018-12-31

2017-12-31

471 493
471 493

229 620
229 620

Kassa och bank

1 032 484

1 128 895

Summa omsättningstillgångar

1 032 484

1 128 895

Summa tillgångar

1 503 976

1 358 516

Övriga skulder

1 503 976

1 358 516

Summa eget kapital och skulder

1 503 976

1 358 516

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Kortfristiga skulder
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen.

Not 2 Gåvor

Gåvor Allmämheten
Gåvor församlingar
Gåvor företag
Gåvor testamenten
Gåvor SecondHand-butiker
Gåvor övriga

2018

2017

13 210 413
790 418
1 120
1 036 882
15 000
190 939
15 244 772

12 035 941
626 410
0
567 183
0
152 004
13 381 538

Bokfört
värde
471 493
471 493

Marknadsvärde
1 068 513
1 068 513

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Noterade aktier och andelar
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Styrelsen för TV Inter Club, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
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 erhållits gåvor med ett belopp på 2.317.249
(2.353.095) kr.
Under året har 2.011.866 (1.893.464) kr används till att producera och distribuera program i
enlighet med föreningens syfte.
Främjande av ändamålet
Under året har vi producerat nya Barn-TV program på Cypern. Målgruppen är Gulfregionen och
det är de första kristna Barn-TV programmen som producerats och som sänts på Kuwaitisk
dialekt. Partners har från regionen flugits in till Cypern för att tillsammans med barn från
Mellanöstern spela in dessa program.
Familjen Alderblads, som 2015 reste till Tanzania, har under sommaren flyttat hem. De har
därmed avslutat sitt 3 åriga uppdrag med att producera Barn-TV program. I deras uppdrag har de
även haft att utbilda medarbetare på plats i syfte att kunna fortsätta med produktionen även utan
daglig handledning. Under hösten samt vid behov kommande år har och kommer Paula
Alderblad att resa ner till Tanzania för att finnas med som stöd. Totalt finns nu 56 styck Barn-TV
program. Programmen distribueras via det nationella TV nätet. Efterfrågan på nya program är
stor både från det statliga TV bolaget samt tittare i Tanzania och grannländer.
Produktion i Norra Thailand, Chang Mai, fortsätter. Det är program som bygger på texter från
Ordspråksboken och är särskilt attraktiva för att nå en Buddistisk målgrupp.
Med stor tacksamhet och glädje kan vi konstatera att de trogna TV Inter gåvogivarna fortsätter
med sitt stöd för TV och Videoproduktion. Gåvorna för 2018 har återigen överstigit vår budget
för året och vi planerar att under kommande år på nytt rikta ett särskilt tack samt utmana i att
vara med och höja sitt månatliga autogiro.
Förvaltning
I årsstämman 2018 valdes styrelsen för TV Inter Club, bestående av 5 ledamöter. Verksamheten
har letts av direktor för riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan och
verksamhetsansvarig för Pingst Media. Ytterst ansvarig för verksamheten är styrelsen för
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riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan.
Organisationens 90-konto
Föreningen har ett 90-konto under varumärket TV Inter Club (90 06 20-6) och granskas av
Svensk Insamlingskontroll.

Flerårsöversikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Gåvor
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader i (%) av
omsättning

2 317
2 012

2 353
1 893

2 598
2 272

2 799
2 304

2 968
2 530

87

80

87

82

85

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

Not

Verksamhetens intäkt
Gåvor

2

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Årets resultat
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2 317 249
2 317 249

2 353 095
2 353 095

-2 011 866
-283 457
-21 926
-2 317 249

-1 893 464
-417 432
-42 199
-2 353 095

0

0
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Not

2018-12-31

2017-12-31

49 988
49 988

45 571
45 571

Kassa och bank

572 429

830 364

Summa omsättningstillgångar

572 429

830 364

Summa tillgångar

622 417

875 936

0

0

Övriga skulder

622 417

875 936

Summa eget kapital och skulder

622 417

875 936

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen.

Not 2 Gåvor

Allmänheten
Församlingar
Övrigt

2018

2017

2 215 640
28 350
73 259
2 317 249

2 325 044
23 800
4 251
2 353 095

Bokfört
värde
49 988
49 988

Marknadsvärde
121 525
121 525

Not 3 Aktier och andelar

Noterade aktier och andelar
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Pingst – fria församlingar i samverkan
Box 151 44
167 15 Bromma

www.pingst.se

